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Posudek oponenta na magisterskou diplomovou práci Olgy Gheorghiev Economic 
Nationalism as a Historical-Sociological Phenomenon. Praha: Fakulta humanitních 
studií, Oddělení historické sociologie, 2015 (83 vč. seznamu zdrojů) 
 

 

 

 

 

Práce představuje vcelku extenzivní a v něčem ambiciózní příspěvek ke konceptu 

„ekonomického nacionalismu“ (dále také EN). Je postavena dominantně na anglicky psané 

sekundární literatuře, několika pracích francouzských (cca celkem 50 zdrojů); primární práce 

až na výjimky nevyužívá. Práce obsahuje hypotézy i výzkumné otázky, které se mi jeví 

v něčem problematické: obě hypotézy, že „EN je definován partikulárním historickým, 

politickým, kulturním a sociálním kontextem“ jsou do značné míry truismem. Výzkumné 

otázky pak mohly lépe formulovat otázku určitého vztahu, vazby, souvislosti atp. konkrétních 

idejí spjatých s EN (a tedy mohla být práce rigoróznější). Přesvědčivá je naopak teze, že 

prvky EN jsou přítomny v rámci různorodých ideových trendů, které zdaleka nereprezentují 

dominantní proud EN (s. 7). Stejně tak je cenné, že si práce všímá, jak je ekonomický 

nacionalismus veřejně odsuzován, ale současně jsou jeho prvky státy a dalšími jednotkami 

MV frekventovaně přijímány (s. 8). 

Poté, co autorka probírá v 1. kapitole koncept EN, jak jej pojímají jednotliví autoři, 

v první části 1. poloviny textu postupuje spíše induktivně – ve 2.1. a 2.2. a zabývá se 

merkantilismem a formami EN v 18. a 19. století (postupuje dle autorů). Zde bylo vhodné 

odlišit jednotlivé varianty merkantilismu a jejich proměny v čase (hodila se sumarizace). 

Naopak v části 2.3. se obrací k „deduktivnímu“ postupu a vymezuje nejprve tři cesty 

(důvody) EN v průběhu 20. století (s 26–27). Ačkoliv se např. věnuje obsáhle Keynesovi (s. 

28–31), velmi zredukovala pojednání o období po roce 1945 (bohužel nezauvažovala o tom, 

jak se v této době odrážely v chování států a dalších aktérů zmíněné „cesty“). Oproti tvrzení 

autorky (s. 31) je EN jako důsledek studené války – jako omezující faktor poválečného 

multilateralismu – stále silněji předmětem zájmu autorů (např. Fordham, Cardwell, ale třeba 

také Fousek či Robin aj.). 

Práce je nepochybně kvalitně a poctivě zpracována a informačně bohatá, přesto je 

podle mého názoru stěžejním problémem příliš dominantní orientace na důkladné 

převyprávění historii pojmu ekonomického nacionalismu bez prověření konkrétních hypotéz 
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ve druhé části. Ta se nese spíše v duchu „francouzské“ varianty části první. V obou jde 

primárně o příběh dějin „politického (a ekonomického) myšlení“, i když ve druhé je hlubší. 

Historický přehled si přesto zasloužil podstatně více analytického přístupu a 

sumarizace/klasifikace a srovnání. 

Práce zahrnuje i řadu autorů, např. liberálů či socialistů, kteří ideje koncept EN 

nerecipovali, anebo s ním jejich tvorba souvisí jen volně (např. osvícenci, s. 42; u 

Pasvolskyho práce se hodilo uvést, že jde o kritiku konceptu (s. 28); Say, s. 52–53). Je 

přiměřené Marxe nazývat „předchůdcem ekonomického nacionalismu“? (s. 26). Ačkoliv EN 

nepochybně silně v rané fázi souvisel se státním absolutismem, zřejmě nebylo nutné se tak 

obsáhle věnovat Bodinovi (s. 36–38)? S tím souvisí závažnější problém, že autorka 

opakovaně nakládá s konceptem nacionalismu místy arbitrárně (politický a ekonomický 

nacionalismus mohou být zcela oddělené věci; autorka je někdy ztotožňuje anebo mezi nimi 

příliš nerozlišuje, srv. např. 25–26, s. 42 a jinde). 

Čekal bych, že práce zahrne části, řekněme, „koncepční“ a „aplikační“, z nichž druhá 

umožní využít koncepce či „teorie“, s nimiž se autor seznámil (neobstojí zde tvrzení, že „jde o 

teoreticko-historickou práci“). Autor by jinak měl „vést“ čtenáře po jasné argumentační linii 

(např. „paradigmatická“ Hirschmanova práce Lidské vášně a osobní zájmy, česky 2000 

ukazuje na „nezamýšlené“ prosazení se orientace na peníze jako jednoho z hlavních účelů 

lidského života). Autorka si mohla klást otázky, jako např.: „Do jaké míry se francouzský 

přístup v tom kterém období odchyloval do dominantního proudu myšlení o ekonomickém 

nacionalismu té doby?“; „Jaké specifické znaky tohoto přístupu obsahuje francouzská tradice 

(pokud je obsahuje)?“; „Jak silně francouzská tradice ovlivnila samotný pojem ekonomického 

nacionalismu (nebo koncept v jeho určité fázi)?“ Mohla vytvořit „sadu“ znaků EN a 

porovnávat je v čase; resp. vysvětlovat, proč ty které „vymizely“, resp. se znovu objevily. 

Bylo možné prokazovat rozsah afinitity či diskrepance mezi koncepty EN, suverenity, armády 

jako faktoru „state building“ atp. Namísto toho se zde někdy až toporně cituje řadu autorů, 

„autorit“, bez zaujetí vlastního stanoviska (uznávám, že téma není snadné a autorka bude mít 

čas „se vyhranit“). 

Na práci je cenné, že je psána anglicky (jde o text solidní kvality) – také vzhledem 

k rodnému jazyku autorky. V textu najdeme některé drobnější, občas i větší jazykové 

nedostatky, obvykle překlepy, např. „Antwood“ namísto Attwood (s. 20), „Szlaifer“ namísto 

Szlajfer (s. 21) nebo také Ant-cosmopolitanism (s. 24). Neznám anglický termín „Jacobist“, 

snad jen „Jacobin“, ale vhodnější bylo zřejmě „Jacobinist“ (s. 23). 
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Navzdory všem výše řečeným, především koncepčním výhradám, musím konstatovat, 

že diplomová magisterská práce Olgy Gheorghiev nepochybně splňuje kritéria kladená na 

tento typ prací a doporučuji ji – v závislosti na obhajobě – hodnotit v rozmezí výborně-velmi 

dobře a velmi dobře. 

 

14. září 2015        Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. 

 


