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Zdroje problémů identity ukrajinských elit

Denis Žernov si stanovil jako hlavní téma své práce posouzení motivů a zdrojů dvou
výchozích narativů, které představují základ pro formování moderní ukrajinské identity. Svůj
úkol definuje jako „alespoň schématické zmapování této dichotomie“. Jeho „schématismus“
ale v tomto případě nic neubírá na kvalitě analýzy.
Předně je třeba přivítat práci s tématem tohoto zaměření, které je nepochybně z pohledu oboru
progresivní a přitom nabízí řádu možností pro zpracování. Samotný autor k problematice
přistupuje velmi zodpovědně, když se ji snaží zpracovat s maximálním pochopením pro její
vnitřní komplikovanost a nesourodost. Od úvodních pasáží se projevuje vynikající orientace
autora v příslušné literatuře a schopnost ji využít pro vyčerpávající přehled rozpracovanosti
tématu a naznačení metodologických možností dalšího zpracování. Jeho heuristická průprava
jen nejen výjimečně široká, ale i pestrá. V argumentační škále nalezneme odkazy rovněž na
nestandardní zdroje typu dokumentární filmů či krásné literatury. Důležitou dispozici pro
něho představuje jazyková vybavenost, díky níž využívá bohatou literaturu ruské a ukrajinské
provenience.
Na straně jedné autor zachoval velmi dobrou úroveň metodologických úvah a přehledových
pasáží, kde mohl náležitě využít důkladnou průpravu a znalost jak historického vývoje, tak
jeho teoretického zpracování v klíčových pracích historiků a politologů. Oproti původní práci
však posílil výkladovou stránku textu, jeho popis byl v komplikovaných pasážích
zpřehledněn, ať již se tak stalo stylistickým zjednodušením či přeskupením textu. Rovněž
rozšířil a posílil původní analytickou rovinu, kdy se již více odpoutává od citovaných zdrojů a
zaujímá autoritativní a přitom dobře obhájená stanoviska. Zde je třeba zdůraznit, že jeho
analýza nezůstává jen na poli historicko politologickém, ale přesahuje v některých pasážích
do roviny sociologické.
Co se autorovi oproti původní práci podařilo rovněž změnit, je celková koncepce práce a její
základní vymezení, které plně odpovídá záměru. Autor sleduje formování identifikačních
diskurzů na značně širokém prostoru, a to jak časově, tak s ohledem na širokou škálu jejich
projevů. Dobře zohledňuje rovněž širší etnický a státoprávní kontext ukrajinsko-ruských
vztahů, jak se proměňoval v průběhu 20. století.
Výhrady nemám ani k formální stránce předloženého textu.

Obecně shrnuto, Žernov předložil vyzrálou a nadstandardní práci, kterou lze bez výhrad
doporučit k obhajobě a která svojí kvalitou splňuje nejen předpoklady diplomové práce, ale
lze ji doporučit i jako práci rigorózní.

Doporučuji práci k obhajobě, a to s hodnocením výborně.

V Hýskově 19. září 2011

Posudek vypracoval
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.


