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Bakalářská práce Jána Čonky se zabývá v kontextu českých etnologických věd etablovaným, možná 

dokonce snad i „tradičním“ tématem výzkumu materiální kultury, konkrétně pak vernakulárních, 

starší terminologií pak „lidových“ sídelních forem. Přes (možná až příliš) obecný název „Obec 

Lysolaje“, kterému by jistě slušel zpřesňující podnázev, se zaměření práce dozvíme až v jejím 

abstraktu: text se zabývá etnickou identitou historických držitelů statků v obci Lysolaje (ve smyslu 

neproblematizované a neteoretizované badatelské volby mezi „českou“ a „německou“ identitou, 

předpokládající přímou souvislost mezi artefaktem materiální kultury a etnicitou jeho držitelů či 

původců), přičemž jako hlavní zdroj dat využívá hned několik souborů převážně písemných pramenů, 

kombinovaných s terénním průzkumem. Práce se tak zaměřuje na zajímavé téma, v domácí, ale i 

evropské etnologii poprvé výrazněji tematizovaném badatelem FF UK Vilémem Pražákem ve 30. 

letech 20. století, které se v rámci absolventských prací obhajovaných na Ústavu etnologie FF UK 

objevuje sice relativně pravidelně, ale nikoli velmi často. Z těchto důvodů je třeba vznik této práce 

uvítat.   

 Toto hodnocení je bohužel téměř jediné pozitivní konstatování, které lze o předloženém textu 

vyslovit. I přes nespornou snahu vedoucího práce o její zkvalitnění je třeba na prvním místě zmínit 

takřka alarmující formální stránku práce, která se podle mého mínění ani zdaleka nepřibližuje 

standardům kladeným na jakékoli vysokoškolské studentské texty, natož pak absolventské práce. 

V předloženém textu je jen velice obtížné najít stránku, místy dokonce jednotlivou větu, která by 

neobsahovala závažné prohřešky proti stylistice a gramatice, o často vynechaných slovech ani 

nemluvě. Jedním příkladem za všechny může být samotný český abstrakt (chybné sekvence označeny 

tučně a podtržením, stylistické přehmaty nekomentovány): 

„Bakalářská práce analyzuje etnickou identitu hospodářských statků v obci Lysolají. Práce je 

rozdělena do tří části. První část badání lidového stavitelství od roku 1952 do roku 1953 tzv. 

„soupisného výzkumu“ lidové kultury 50. let minulého století, Národopisná společnost 

Českoslovanská. Druha část materiál představuje historicky vývoj obce od vzniku. Popisuje statky, 

robotu, staré cesty, administrativu ruzyňské rychty, novodobá statistika a zajímavostí Lysolají. 

Archivní pramen z Národního památkového ústavu, stavební pasportizace z roku 1952 a také z 80. 

letech minulého století pro Lysolaje. Popis historické části metropolita pražské kapituly pro donace 



Lysolaje. Část třetí metodika argumentuje statky v terénu s archivním pramenem Městského Úřadů 

Lysolaje.“ (s. 4 posuzované práce) 

Již z této ukázky je myslím zřetelné, že práce s tak nízkou kvalitou formální úpravy by neměla být na 

FF UK vůbec připuštěna k obhajobě. Přesto si dovolím několik drobných poznámek k obsahové části 

práce. Jako velké pozitivum lze vytknout relativně pečlivě provedený archivní výzkum hned 

v několika souborech pramenů, kombinovaný s terénním průzkumem. Tuto heuristickou pečlivost je 

na tomto místě rozhodně třeba ocenit, neboť není běžné, že by student bakalářského stupně studia 

oboru Etnologie ve své absolventské práci využíval archivní prameny v takové míře, jako kolega Ján 

Čonka. Problematičtější je ale samotná metodologická úroveň tohoto využití. V úvodu práce se 

dozvíme obecné konstatování, že autor používá deduktivní i induktivní metodu v závislosti na typech 

dokumentovaných a analyzovaných dat; samotná aplikace těchto metod ale působí značně chaoticky. 

Podobné adjektivum (tedy „chaotický“) lze do značné míry aplikovat i na teoretickou část práce, a 

vlastně i na celý text samotný, který místy budí dojem pouhých poznámek či jakési mezifáze 

přípravného rukopisu, připraveného k psaní vlastní absolventské práce. Podobně chaotické a 

především značně mělké je i teoretické zázemí práce, které obsahuje pouze domácí publikace 

k problematice „lidového“ stavitelství, popřípadě přímo zkoumané oblasti. V seznamu použité 

literatury nenajdeme ani jednu položku k problematice etnicity, která tvoří jeden z hlavních konceptů 

základního badatelského problému práce. Celkový chaotický dojem, který se bohužel nese jak 

metodologickou, tak teoretickou dimenzí práce, se tak musel bohužel odrazit i na jinak poctivě a 

relativně pečlivě provedeném archivním a terénním výzkumu. Pro ilustraci této rozmělněnosti a určité 

specifické chaotičnosti je možná nejvhodnější koneckonců plně ocitovat i samotný závěr práce: 

„Cieľom prace bolo skúmať etnicitu, ktorá mi v teréne poskytla odpoveď: Etnicita predstavuje 

nejasnú formu identifikácie skupiny. Etnicita je orientačná a predpokladá určitú závislosť skupiny, 

ktorá sa slobodne hlási k príslušností. Výrazný posun ma jednotlivec, ktorí sa sám slobodne 

rozhoduje na základe rodinných predpokladov ku príslušností a tvorí autenticky celok v danom 

priestore.  

Za vlastný argument považujem indukčný výsledok, kde vykladám držbu statku voči samosprávnym 

celkom štátu od roku 1945 do roku 1968. Diskusiu považujem za odlišnosť pôdorysných plánov pre 

stavebnú úpravu z chlieva na izbu. Jedna sa o českú príslušnosť k stavebnému celku voči nemeckej 

identite.“ (s. 57 posuzované práce). 

 Vzhledem k výše zmíněným radikálním připomínkám k formální i obsahové části textu 

bohužel předloženou bakalářskou práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě. 
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