
Posudek oponenta na bakalářskou práci Jakuba Žaby Nacionalismus a demokratizace. 
Možnosti a limity jugoslávské demokratické alternativy. 
 
Na počátku této práce stojí otázka: Byl rozpad Jugoslávie nutný, anebo existovala možnost, že 
přechod k demokracii redefinuje povahu jugoslávského státu, aniž by ho zrušil? Autor 
zodpovídá tuto otázku ve dvou krocích.  
 V první části práce řeší teoretický problém možnosti existence mnohonárodnostních 
demokratických států. Zužitkovává při tom výdobytky akademických diskusí o nacionalismu 
posledních desetiletí. V centru jsou především otázky, zda může existovat jiný stát než 
národní a zda existuje skutečně tak velká propast mezi etnickým a občanským národem, jakou 
jsme si díky průkopnickému dílu pražského rodáka Hanse Kohna (u něhož důraz na ni byl 
důsledkem jeho hořkého rozchodu se sionismem) zvykli vidět. S odkazem na analýzy Rogerse 
Brubakera autor tuto propast relativizuje. Jak plyne z jeho analýz, zprostředkujícím článkem 
mezi pokrevním původem a politickou příslušností je kultura, která naplňuje tuto příslušnost 
určitým obsahem (skrz nějž je možné se se státem emocionálně identifikovat), zároveň ji však 
otevírá (jeho členství již není dáno osudem narození). První zmíněnou otázku odpovídá autor 
s pomocí analýz Linze, Stepana a Yadava, kteří vidí alternativu ke státu jednoho národa v 
národě jednoho státu, jenž sám může být na nižší úrovni složen z více (etno)kulturních 
národů. Aby takový stát fungoval (získal si loajalitu všech svých občanů), předpokládá to, že 
jeho kultura bude schopna pokud možno odrážet různé kolektivní kultury nižší úrovně.  
 Poté, co se zmíněnými autory konstatoval, že takové státy mohou existovat a existují 
(Indie, Kanada, Belgie), může autor přistoupit k zodpovězení druhé otázky, proč se do 
takového státu nepodařilo transformovat Jugoslávii přelomu osmdesátých a devadesátých let. 
Autor podtrhává tři události z posledních desetiletí existence socialistické Jugoslávie, které 
podle něj předurčily tento výsledek. (1) Kardeljovu redefinici komplementarity celku a 
národních jednotek federace, kdy vágní odkazy k jihoslovanství, bez nichž se ještě neobešel 
Tito, byly ve zdůvodnění existence jednoho státu zcela překryty socialistickým projektem, do 
něhož se měly pustit jednotlivé suverénní národy. Tento posun zajistil, že jakmile tento 
projekt zcela ideologicky vyčpěl, nezbyl žádný důvod, proč by měl federální stát existovat. 
(2) Poslední ústava roku 1974, v níž zvítězily decentralizační tendence, umožnila na jedné 
straně republikovým politickým elitám posílit jejich status a moc, na straně druhé – v 
důsledku nedemokratické povahy komunistického režimu – jim nedal žádnou procedurálně 
jasně definovanou cestu, jak prosazovat republikové požadavky. (3) Ekonomická reforma, 
která následovala pod heslem prohlubování dělnické samosprávy, ve skutečnosti dále 
byrokratizovala systém, fragmentovala pracující třídu a posilovala kvazifeudální systém 
patronáže existující na politické úrovni.  
 Co se týče samotného rozpadu Jugoslávie, který tyto tři události připravily, na rozdíl 
od dosud převládajících vysvětlení přesunuje autor těžiště z chování politických elit na socio-
ekonomické zdroje rozpadu: federalizace i reforma způsobily ekonomickou fragmentaci 
jugoslávské ekonomiky do jednotlivých republikových ekonomik a rozjitřily soutěž mezi nimi 
a vzájemné resentimenty. Na takto připravené půdě pak mohl rozkvést otevřený a agresivní 
nacionalismus, jakmile se spustil proces demokratizace.  
 Autor doplňuje tyto hlavní linie svého výkladu zajímavými vhledy do okolností a 
konce tzv. chorvatského jara a do genealogie a vyústění srbského nacionalismu, který 
srovnává s relativně demokratičtější slovinskou cestou k nezávislosti.  
 Považuji práci za velmi vydařenou a – v rámci omezení vlastních práci bakalářské 
úrovně – podnětnou. Dvě mé poznámky jsou výrazem této její stimulující povahy, neboť 
ukazují, v čem bychom měli některé otázky nadhozené autorem znova promyslet. 
 Ačkoliv jsem sám v devadesátých letech pozitivně hodnotil Brubakerovu dekonstrukci 
protikladu etnického a občanského národa, její připomenutí autorem ve mě spíše vzbudilo 



pocit, že Brubakerova analýza je platná v té míře, v jaké se této dichotomie používalo naivně 
pro zachycení reálných národů, že však tento protiklad je stále nezbytný na rovině 
weberovských ideálních typů. Jakmile bychom ho zcela odhodili, ztratili bychom například 
jakýkoliv nástroj na to, jak zachytit proměnu některých původně etnicky založených 
národních států do více občanské sebe-definice (např. Německo). Z tohoto hlediska zůstává 
Kohnův protiklad stále nezbytnou součástí naší konceptuální výbavy. 
 Druhá poznámka se týká příčin rozpadu Jugoslávie. Autorova korekce úzce 
politického vysvětlení poukazem k socio-ekonomickým příčinám se mně zdá velmi 
přesvědčivá. Z druhé strany by se však dalo toto vysvětlení také korigovat studiem role 
intelektuálních (kulturních) elit v širokém smyslu – od akademiků až po novináře. Jak ukazují 
jeho případové vhledy do Srbska a Slovinska osmdesátých let, byly to tyto elity, které 
formulovaly diskurzivní rámce, v nichž se pak pohybovaly elity politické. To se zdá 
potvrzovat role (ne)slavného memoranda srbské Akademie věd či dvou slovinských časopisů 
zmiňovaných autorem. 
 K práci nemám výraznějších výtek, snad s výjimkou místy poněkud šroubovaného 
jazyka. Navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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