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Práce Projevy nacionalismu ve společnosti Galicie nás zavádí do prostředí současného 
Španělska, které je sice moderním, centrálně řízeným státem, nicméně s rozsáhlým důrazem 
na lokální správu a silnými projevy řady lokálních identitních hnutí, požadujících její 
prohloubení či úplnou samostatnost. Jde nejen o známé Baskitsko, nebo Katalánsko, ale i 
třeba Andalusii a sledovanou Galícii.  

Autorka se nejprve zabývá historickými kořeny galicijského nacionalismu, po té 
přichází se zpracováním svého rozsáhlého materiálu, který nasbírala během terénního pobytu 
přímo v Galicii. Silnými momenty práce je analýza každodenních všudypřítomných projevů 
místního nacionalismu v tisku, v heslech, zde častých nacionalistických nápisech na zdech 
domů, v popkultuře a konzumním životě. Zvláště zajímavá je pak kapitola o symbolickém 
konfliktu okolo galicijské vlajky coby znaku nejen identity ale přímo i galicijské státnosti. 
Mimochodem doporučil bych zde autorce vzhlédnutí etnografického dokumentu Terezy 
Reichlové z Katedry dokumentární tvorby FAMU –  Manuál na výrobu teroristy, který je celý 
analýzou velmi podobného materiálu projevů současného nacionalismu, tentokrát však ze 
sousedního Baskitska. 
 

Nápad na tuto bakalářská práci vznikl během procesu tvorby seminární práce na můj 
kurz Nacionalismus v globalizovaném světě, kterého se autorka zúčastnila. Autorka na ní 
pracovala poměrně dlouho. Text jsem jí několikrát s poznámkami vrátil, pokaždé jej pokorně 
a pečlivě přepracovala, ale pokaždé byl však vzniklý krůček ke zdárnému konci přeci jen 
malý. Výsledkem je, že i přes kvalitu zpracovaného materiálu z terénu chybí pořádná analýza 
založená na trendech, jež jsme probírali v kurzu a také na jeho literatuře. Autorka sice používá 
klasické autory tzv. modernistické školy studia nacionalismu (Gellner, Anderson, Hobsbawm, 
Hroch), které výborně vysvětlují nacionalismus 19tého a první poloviny 20tého století. Chybí 
však koncepty postmoderního nacionalismu a jeho „návratu k historickým a etnickým 
kořenům“, důrazu na lokální identity, éru tzv. identitních konfliktů, fenomén tzv. glokálního 
nacionalismu (bojujícího za lokální cíle v globálním světě a globálními prostředky), atd., 
kterými jsme se v tomto kurzu zabývali.  
 
 I přes tyto problémy navrhuji Janě Kostrounové za její práci hodnocení v bodovém 
rozmezí známky dvě. 
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