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Cílem disertační práce bylo zaměřit se na jednotlivé generace volyňských Čechů, kteří setrvali 
na Ukrajině, zjistit jejich transnacionální aktivity, jejich zájem o migraci do České republiky a 
vazbu zájmu o přestěhování na deklarované národnosti. Transnacionální vazby a identitu si 
práce klade za cíl porovnat se skupinou volyňských Čechů, kteří se přestěhovali do České 
republiky. Jak autor říká, jednou z motivací k vytvoření práce bylo jeho zjištění, že zatímco 
krajané středního a vyššího věku na Ukrajině ovládají ve větší či menší míře češtinu a deklarují 
se jako Češi a zájem o přestěhování do České republiky často projevují malý s odůvodněním, 
že ve svém životě již změnu pobytu nehodlají uskutečnit, mladší generace často nehovoří česky, 
někdy se deklaruje jako Ukrajinci, ale o přestěhování do České republiky projevuje výraznější 
zájem. Autor se v práci soustřeďuje na otázku, jak se migrační narativ mezi jednotlivými aktéry 
vytváří a jak jeho vytváření podporuje český stát, případně další instituce, s nimiž se aktéři 
setkávají. 

Práce je uvozena pečlivým přehledem literatury, informací o metodě a o terénním výzkumu. 
K literatuře pouze poznamenávám, že se soustřeďuje výhradně na zkoumanou skupinu a méně 
reflektuje kontext. Na území žilo též polské, německé a židovské obyvatelstvo, několikrát se 
zde měnila hranice, docházelo zde k velkým sociálně inženýrským zásahům. Nezajímal se o 
tamní skupiny ještě někdo jiný, než Češi?  

Z metodologického hlediska je v práci zajímavá snaha k vyvažování multi-sited etnografie a 
stacionárního výzkumu. V případě publikování lze doporučit opětovné zvážení terminologie. 
Zejména označování aktérů není ideální. Spojení „nereemigrující jedinci“, a ještě 
frekventovaněji „participanti“ vytváří reminiscenci spíše jiných oborů, než antropologie.  

Metodologie výzkumu má logiku. Primární zaměření na členy krajanských spolků je často 
používaným výchozím bodem. Na druhé straně následné odpoutání se od spolků může přinést 
další data a cestu k lidem, které lze do kategorie volyňských Čechů zařadit, ale kteří nemají 
potřebu toto spojení deklarovat nebo vyvíjet krajanské spolkové aktivity. 

Na metodologickou kapitolu navazuje informace o pozici badatele v terénu a kapitola o historii 
této skupiny. Historie byla již několikrát interpretována a v textu nemá zásadní význam. Bylo 
by však třeba přesněji vysvětlit vnímání pravoslavného náboženství jako aspekt rusifikace na 
s. 32. Okolní ukrajinské obyvatelstvo je také pravoslavné a západní Ukrajina zpravidla není 
označována jako rusifikovaná. 

Relativně podrobně zpracované kapitoly o stěhování obyvatelstva českého původu do 
Československa a přesídlování obyvatel rusínského nebo ukrajinského původu z Polska a 
Československa na Ukrajinu navazují na práce Vaculíkovy, Hofmanovy, Šmigeľovy a 
Kruškovy. Autor hojně využívá k doplnění údajů zejména vyprávění pamětníků a jejich 



potomků, jak říká, i vzhledem k absenci archivního materiálu. Ptám se tedy, proč nejsou 
archivní materiály k obcím jako Straklyv, Myrohošč nebo Moldava dostupné? 

Relativně velkou část práce tvoří postřehy ze zájezdů na Ukrajinu, jež autor absolvoval 
s volyňskými Čechy, kteří se jezdili podívat na domy a hroby svých předků. Tyto kontakty 
spojuje s koncepty transnacionalismu a metodologického nacionalismu. Autor správně ukazuje, 
že se vazbám na zemi původu u volyňských Čechů věnovalo málo pozornosti. Na druhou stranu 
je třeba si položit otázku otázka, zda několik poznávacích návštěv na místa předků je možné 
spojovat s transnacionalismem. Na tuto otázku by bylo vhodné zaměřit pozornost též při 
obhajobě. 

Druhá část práce je věnována současné migraci občanů Ukrajiny českého a ukrajinského 
původu do České republiky. Autor zde spontánní migrace obou těchto kategorií porovnává. 
Usuzuje, že současná migrace obyvatel Ukrajiny s českými předky je postavena na jiných 
základech než ta, která se uskutečňovala po roce 1945. Říká, že se výrazně oslabila vazba na 
zemi původu (české země), že se snížila znalost češtiny, ale že se nezmenšila vůle imigrovat do 
České republiky. Jeho podrobný rozbor ústí v závěr, že migraci mladých krajanů nemůžeme 
hodnotit jako utilitaristické „využívání“ českého státu, ale zároveň nemůžeme na jejich migrační 
tendence nahlížet jako na reemigraci lidí s diasporickým vědomím, kteří se vracejí do staré vlasti. 
Ukazuje, že vymezovat současné zejména mladší obyvatele Ukrajiny s českými předky jako 
diasporu je v mnoha ohledech problematické.  

Závěr práce poněkud redukuje předchozí bohatost argumentace na konstatování o úloze 
nacionalismu aplikovaného českým státem na krajanskou identitu. Vnímají ale krajané působení 
státu uniformně? Limitem prací o krajanech, kdy se terén soustředí především na aktéry blízké 
českým spolkům je, že okruh osob s českým původem se redukuje především na členy spolků, ale 
zobecnění bývá přeneseno na všechny krajany. Je nesporné, že český stát může působit na identitu 
ukrajinských občanů s českými předky, ti ale způsob komunikace s českým státem nemusí přijmout 
nebo ho mohou pozměňovat. Při práci s tezí o absenci diasporického vědomí by též bylo třeba ještě 
výrazněji artikulovat, že platí na oblasti, kde byla uskutečněna šetření. Venkovské obce na jižní 
Ukrajině a na Krymu jsou v jiné situaci a obzvláště protestantské lokality jsou z hlediska skupinové 
identifikace specifické. 

V případě publikování práce bych doporučoval též ještě dále promýšlet terminologii. 

Práce splňuje požadavky kladené na doktorské disertace. Práci doporučuji k obhajobě a 
navrhuji klasifikovat hodnocením „prospěl“.  
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