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Úsporný a nejednoznačný text H. G. Schauera Naše dvě otázky, plný pochybností a provokativních 

podnětů, rozčeřil veřejnou diskusi již před více jak jeden a čtvrt stoletím. Tehdejší diskuse a boje o 

národní identitu by se mohly zdát příliš vzdálené pro dnešní zájem. Přesto se znovu a znovu pozornost 

badatelů, v tomto případě studentů zaujatých otázkami národního soužití a sebeidentifikace, vrací 

k této době a Schauerovu úvodníku z Času. Záludnost tohoto tématu vyplývá z jisté nerovnovážnosti 

mezi složitou sociální a kulturně politickou situací, komplikovanou diskusí o nutnosti obhajoby 

národních hodnot a zájmů a krátkým, nedlouhým textem nepříliš známého autora, který byl nicméně 

formulován tak pregnantně a natolik vystihl nálady plné pochyb a hledání, že nejen rozhýbal až 

poněkud hysterickou odezvu, ale zároveň se stal stěžejní výpovědí své doby a onoho tápání kolem 

dalšího vývoje národního zájmu.  

Na tuto záludnost musela narazit rovněž Soňa Hoffmannová. Již při zběžném seznámení se s textem je 

patrné, že její přístup se spokojil s analýzou právě onoho jednoho Schauerova úvodníku, který 

nekonfrontuje s texty dalších autorů podobného zaměření a vyznění. Zřetelnější je naopak snaha o 

rozšíření analýzy zevnitř, tedy s ohledem na další korespondenční texty samotného Schauera, kterou 

autorka avizovala již v Úvodu práce. Způsob, jakým Hoffmannová přistoupila ke své práci, nicméně 

nepůsobí ani fádně ani povrchně, a to díky širšímu kontextu, do něhož základní analýzu zasadila. 

Autorka se pokusila nejen zmapovat průběh diskuse kolem zmíněného úvodníku, ale rozšířit jej o 

posouzení obecnějších vazeb. Za přispění kvalitní heuristické přípravy se jí tento přístup osvědčil, 

práce vyznívá jako zajímavá přehledová studie, vycházející z širších politických a kulturních 

souvislostí, které vhodně koncepčně doplňují základní analytickou linii.  

Po formální stránce práce splňuje základní požadavky na jednotnou citační normu, rovněž další 

formální náležitosti práce jsou dodrženy. Ani z tohoto pohledu nemám zásadní výhrady.  

Svoji práci Hoffmannová zpracovala samostatně, vzhledem k dalším okolnostem se podle svých 

možností účastnila na práci přípravného semináře. 

Na základě výše zmíněných okolností mohu práci doporučit k obhajobě. Jsem přesvědčen, že splňuje 

veškerá potřebná kritéria pro práci tohoto druhu a této graduace, a její hodnocení, v závislosti na 

průběhu obhajoby, doporučuji na škále výborně – velmi dobře. 
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