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Práce je zaměřena na problematiku českého vystěhovalectví a na problematiku etnické 
identity potomků českých vystěhovalců na jižní Ukrajinu. Je členěna do tří částí. První se 
věnuje terminologickému aparátu. Autor v této části definuje pojmy etnicita, etnikum, etnická 
skupina, národ, nacionalismus, menšina. Zabývá se zde dále problematikou identity a vztahu 
jazyka a identity. Druhá část práce je soustředěna na dějiny českého vystěhovalectvÍ. Autor 
zde přejímá údaje z již publikovaných prací o českém vystěhovalectví od 16. století. 
V poslední části se autor zaměřil na problematiku Čechů na jižní Ukrajině, kde vedle již 
publikovaných údajů využívá materiál sebraný při terénním šetřenÍ. 

Práci lze hodnotit jako tvůrčí, zajímavou, přinášející nové poznatky. Přes to bych upozornil na 
některé rezervy, které jinak hodnotný text má. 

1. Vědecká studie obdobného rozsahu by se měla soustředit na jedno ústřední téma. Je 
zbytečné řešit tři témata najednou. Já osobně vidím základní téma práce v Češích na jižní 
Ukrajině. Tomuto tématu je ale věnována jen třetina práce. Téměř polovina díla směřuje 
k terminologickým otázkám. Vzhledem k tomu, že však předložené definice již byly 
zpracovány, bylo možné se na ně odkázat a více prostoru věnovat poznatkům z terénu. 
K tématu Čechů na jižní Ukrajině také mohl výrazněji směřovat seznam literatury. 

2. Je chvályhodné, že autor pracuje s adresnými promluvami informátorů. Je však trochu 
nezvyklé, že v seznamu na konci práce zveřejňuje jejich celá jména. Má autor souhlas 
k publikování výroků informátorů pod jejich plnými jmény? V České republice se na etiku 
výzkumu tolik nehledí, ale například v USA by takový postup bez souhlasu všech 
informátorů byl důvodem k zamítnutí práce. 

3. V závěru jsou věcné chyby a nepřesnosti: 
a) závěr práce se nevyjadřuje ke kulturní identitě menšin, jak praví název práce, ale pouze 

k Čechům na Ukrajině; 
b) s. 98: "V minulostí sehrála významnou úlohu pří zachování vlastní identity také 

katolická náboženská víra, která je u Čechů v této oblasti příznačná. " Komentář: na 
jižní Ukrajině se vyskytují jak katolické, tak protestantské obce a víra má v obou typech 
obcí stejnou úlohu. Možná, že v protestantských obcích, jako například v Bohemce, je 
ještě výraznějším sociálním pojítkem; 

c) s. 99: "kulturní identita u Čechů žijících na Ukrajině je dnes závislá především na 
hospodářskýchfaktorech Ukrajiny a na pomoci ze strany České republiky. " ... "jakmile 
nebude český učitel, čeština vymizí . .. Slučování etnické nebo kulturní identity pouze 
s jazykem je v daném případě etnocentristické. Obyvatelstvo České republiky považuje 
zpravidla za Čecha toho, kdo hovoří česky. U Čechů v zahraničí tomu tak často není. 
Češi v USA, stejně jako na Ukrajině a v Rusku, češství často s jazykovou kompetencí 
nespojují, ale spíše s původem. 

Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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