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Mgr. Martin Musílek v předložené práci vhodně spojil teoretickou ana

lýzu problematiky kulturní identity s výzkumem českých sídel na jižní 

Ukrajině. Právě tuto volbu považuji za charakteristiku podstatnou pro 

hodnocení práce. Tato oblast stojí dosud ve stínu lépe poznané a 

v obecném povědomí veřejnosti silněji kotvené emigrace do Volyňské gu

bernie. 

Od počátku je zjevná autorova snaha o komplexnost. Jí slouží také 

vhodná potrojná kompozice práce. V první části autor důkladně precizuje 

svá teoretická východiska. S uspokojením konstatuji, že zde ambici kom

plexnosti naplňuje beze zbytku výkladem všech relevantních teoretických 

konceptů, s bezpečnou znalostí literatury, plným porozuměním a zároveň 

kritickým nadhledem. Výklad jednotlivých konceptů nepostrádá srozu

mitelnost ajeho dikce má kvality téměř didaktické. Přes zmíněnou am

bici a rozsah sedmi kapitol této části je po přečtení celé práce zjevné, jak 

funkční je výběr probíraných konceptů ve vztahu k předmětu práce. 

Střední kapitola sice nese titul Stručné dějiny českého 

vystěhovalectví, soustřeďuje se ale záhy jen na rekonstrukci dějin emi

grace na jižní Ukrajinu. Tento postup autorovi nikterak nevytýkám, je 

plně funkčnÍ. Měl-li bych už něco vytknout, pak poněkud zjednodušující 

výklad příčin emigrace. Ten by mohl u neznalého čtenáře vzbudit dojem 

daleko dramatičtějších poměrů, než odpovídá skutečnosti. 

Závěrečná část přibližuje kulturu Čechů na jižní Ukrajině ve velmi 

logické struktuře po jednotlivých horizontech způsobem dostatečně ově

řeným etnografickým bádáním. Postupně a především díky dobrému vy-



užití autopsie tu vyvstává obraz velmi plastický. Některé jeho kontury ale 

nejsou zcela ostré. Osobně to cítím zvláště v podkapitole 4.5 Náboženství. 

Připomínka jen marginální: Chápu sice, proč kolega Musílek zavádí 

přívlastek "kulturně-vědecký", zisk z toho mi ale nepřipadá adekvátní 

ztrátám na jazykové kultuře a sémantické čistotě. 

Souhrnně mohu nicméně konstatovat, že rigorózní práce Mgr. Mar

tina Musílka Kulturní identita menšin se se svým předmětem vyrovnává 

v ideální proporci teoretického a empirického, přičemž oba póly této 

syntézy jsou syceny poznáním dostatečně širokým i hlubokým. Zralá od

borná studie je logicky a přehledně vystavěna a s dobrou jazykovou kul

turou napsána. Může posloužit jako užitečné uvedení do teoretické pro

blematiky kulturní identity i jako cenný zdroj poznání málo známého 

okruhu sídel českých emigrantů na Ukrajině. Plně ji proto doporučuji 

k obhajobě. 
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V Praze 6. listopadu 2008 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 


