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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

 Práce popisuje a analyzuje přístup československého státu při sčítání lidu na Hlučínsku a Těšínsku v letech 

1921 a 1930. V práci jsou vysvětleny způsoby, kterými se Československo snažilo docílit zastoupení co 

nejvyššího podílu obyvatel s československou (v tomto případě českou) národností ve výsledcích sčítání, a to 

nástroj označení za Šlonzáka na Těšínsku a úřední opravy odpovědí na otázku národnosti dotazovaného na 

Hlučínsku. Tyto způsoby jsou také zhodnoceny z hlediska úspěšnosti v dosažení cíle státu a je vysvětleno, 

proč byly zvoleny právě tyto nástroje.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 Práce se zabývá teoreticky náročnou problematikou nacionalismu a národního uvědomění. Je třeba ocenit, že 

práce zahrnuje představení teorií a konceptů k tomuto tématu. Práce také pracuje s širokou paletou zdrojů, 

včetně dobových a archivních materiálů či právních norem. Zároveň je práce inovativní v tom, že se věnuje 

regionům Hlučínska a Těšínska, které sice oba leží v Horním Slezsku a bývají často srovnávány, vyznačují se 

ale mnoha odlišnostmi. Práce je poměrně logicky strukturovaná, výzkumná otázka z úvodu práce je 

zodpovězena v závěru. Z mého pohledu v práci chybí podkapitoly o dějinách Těšínska a Hlučínska, díky 

kterým by byla analytická část uvedena do kontextu.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je napsána jasným odborným stylem, obsahuje jen několik gramatických chyb ve shodě podmětu 

s přísudkem či překlepů. Jedinou větší chybou je nepoužívání zkrácených citací při opakované citaci. Kvůli 

tomu je poznámkový aparát zbytečně dlouhý. Práce prošla kontrolou proti plagiátorství, která potvrdila pouze 

shodu s dřívější pracovní verzí této práce odevzdanou v prosinci 2020.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Jak je zmíněno výše, i přes náročné téma se v práci podařilo přehledně představit nástroje československého 

státu pro zajištění vysokého podílu osob československé národnosti ve sčítání lidu v letech 1921 a 1939 na 

Hlučínsku a Těšínsku. Téma by ale mělo podle mého názoru větší potenciál, kdyby byla zohledněna 

perspektiva lidí na Hlučínsku a Těšínsku, a ne pouze perspektiva státu. Není jasné, jestli si je autor práce 

vědomý toho, že kategorizace obyvatel představenými instrumenty jako české národnosti neodpovídala 

faktické identifikaci Hlučíňanů a Těšíňanů s českým národem (viz. tvrzení v práci, že instrumenty byly 

úspěšné, nebo že se díky nim zvýšil podíl lidí s československou národností).  

 Práce dále pracuje s předpokladem, že vytvoření národů byl nevyhnutelný proces. Přijímá tak přesvědčení 

státních orgánů při vyplňování cenzu, kdy bylo vyžadováno vyplnění kolonky národnost. Jak ale ukazuje 

koncept national indifference (který je v práci správně aplikován na obě území), identifikace se s národem 

není (a nebyla ani v 1. polovině 20. století) nevyhnutelná (Bjork: Neither German nor Pole: Catholicism and 

National Indifference in a Central European borderland). Podobně není zohledněno, že proces identifikace 

s určitou národnostní či jinou skupinou je následek chování nebo výběru člověka, který vzniká sociální 

interakcí. Národnostní identita je tedy subjektivní, nejde o základní výbavu člověka (Ther, Struve: Die 

Grenzen der Nationen: Identitätenwandel in Oberschlesien in der Neuzeit).  

 Celkově je nedostatečné propojení teoretické a analytické části práce. Není zřejmé, jakou roli při analýze 

použitých nástrojů pro sčítání hrají primordialistické a modernistické pojetí nacionalismu, která jsou v práci 

představena. Přitom je teorii věnovaná podstatná část práce. Autor se pak v závěru práce snaží propojit teorii 

s výsledky analýzy a dochází k tomu, že sčítání bylo provedeno podle konstruktivistického pojetí kvůli tomu, 



že za určující znak národnosti byl považován jazyk. To platilo pro Hlučínsko, neplatilo to však pro Těšínsko, 

kde byla pro kategorii Šlonzáka naopak určující příslušnost k regionu.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 Proč byly na Hlučínsku a Těšínsku použity jiné nástroje pro zajištění vysokého podílu osob 

s československou národností v cenzu? Jaké by podle Vás byly výsledky, kdyby byly v těchto regionech 

použity stejné nástroje?  

 Jak hodnotíte vliv těchto nástrojů na identifikaci se lidí z Hlučínska a Těšínska s Československem? Byly tyto 

nástroje úspěšné z dlouhodobého cíle legitimizace československé moci v těchto regionech?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (A-F): 

 Doporučuji, C; po zodpovězení otázek možnost zlepšení známky.  

 

 

Datum: 2. června 2021       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


