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Práci Örse Orosze doporučuji k obhajobě. Jde o kvalitně zpracovanou 
diplomovou práci, jež je výsledkem rozsáhlého a samostatně realizovaného 
výzkumu. Na příkladu studentů maďarské národnosti na Slovensku přináší 
originální příspěvek do odborné diskuse o formování (a ztrátě) národní 
a regionální identity v dnešní Evropě. Kdyby se autorovi následně podařilo 
jeho empirická zjištění a s nimi související argumentaci propojit s relevantními 
teoretickými diskusemi do míry větší, než je tomu v předkládané práci, bylo by 
možné uvažovat o převedení nejzdařilejších částí této práce do odborného 
článku. Předpokladem by bylo identifikovat (nebo nově formulovat) jednu 
dostatečně nosnou výzkumnou otázku (pro tento účel je počet otázek 
v diplomové práci nadměrný). Oroszova zjištění jsou zároveň nepochybně 
důležitá i pro rozhodovací a politickou (ve smyslu anglického “policy”) sféru, 
jak je také naznačeno v úvodu práce. 
 
Za přednosti předkládané práce považuji její jasnou a dobře promyšlenou 
strukturu, originální empirický výzkum, který produktivně využívá a navazuje 
na výsledky již dříve provedeného výzkumu jinými autory, dobře zvládnutou 
analytickou část práce včetně grafických znázornění a dobrou obeznámenost 
s existující relevantní literaturou. V tomto směru oceňuji nejen tématickou 
škálu konzultované literatury, ale také skutečnost, že citované zdroje jsou 
v pěti různých jazycích. Za silnou stránku této diplomové práce pokládám také 
zdůvodnění celkového zaměření empirického výzkumu na maturanty škol 
s vyučovacím jazykem maďarským (str. 20) jako prostředku umožňujícího 
informovaně a podloženě uvažovat o budoucnosti maďarské menšiny na 
Slovensku.  
 
K práci mám nicméně několik výhrad. I když jsou cíl práce, šest výzkumných 
otázek a čtyři pracovní hypotézy (str. 14 až 17) celkem dobře definovány, 
provázanost těchto tří kategorií výzkumných úkolů není zcela zřejmá, 
zejména pokud jde o vztah druhé a třetí kategorie. Čtvrtou hypotézu navíc 
považuji za soubor tří položek. Není zcela jasné, proč jsou tyto tři různé věci 
spojené do jednoho bodu. Navíc druhá věta tohoto bodu nevyznívá jako 
hypotéza, nýbrž jako zjištění. Pokud jde o formální stránku práce, nepovažuji 
za vhodné se v odborné práci tohoto typu uchýlit při diskusi konceptuálního 
materiálu ke slovníkovému stylu jednotlivých oddělených hesel (str. 25 až 32). 
Souvislý text ve formě diskuse by byl pro tento účel mnohem vhodnější.  
 
Za koncepčně ne úplně vydařený považuji Závěr. Jeho náplní by nemělo být 
jednoduché shrnutí získaných zjištění ve formě porovnání výsledků 
s hypotézami. To je věc diskuse, případně analýzy, jež by měly Závěru 
předcházet. Závěr by měl přinést zjištění v obecnější podobě vztažená 
k důležitým diskusím v literatuře identifikovaným v Úvodu. Popis historického 



vývoje na stranách 33 až 39 se měl výrazněji uplatnit jako explanační faktor 
při analýze empirických zjištění.  
 
Na závěr hodnocení ještě několik drobných postřehů. Na str. 84 je poměrně 
silné tvrzení o slovenském školském systému, který není schopný naučit své 
žáky slovensky. Jde o nepatřičně zobecňující a nedostatečně podložené 
tvrzení. I podle této studie se nižší schopnost komunikace ve slovenštině týká 
jen menší části respondentů. Navíc toto tvrzení pomíjí otázku motivace 
studentů. Např. v Irsku, kde lze jen stěží obviňovat irské studenty z averze 
k irštině, nikdo irsky neumí a nekomunikuje, přestože se tento jazyk již několik 
generací Irů učí ve škole. 
 
Obecně souhlasím s autorovým konstatováním, že v „dnešním světě stále sílí 
význam ega a tradice, (zatímco) normy a zvyky se dostávají do pozadí“ 
(str. 59), bylo by ale třeba toto tvrzení vztáhnout k rozsáhlé literatuře, která na 
toto téma existuje a podpořit jej odkazy na tuto literaturu. Na str. 33 se bez 
dalšího vysvětlení operuje s normativním předpokladem, že státy by měly být 
etnicky co nejhomogennější. Na str. 21 by bylo vhodné rozšířit záběr těchto 
úvah na literaturu o soužití menšin s většinovou společností jinde v Evropě 
(např. Švédové ve Finsku). Je také poněkud nešťastné, že v práci, která klade 
silný důraz na přesné používání názvů států a územních celků, se na několika 
místech vyskytuje slovo „Čechy” ve významu „Česká republika”, resp. 
„Česko”. 
 
Tyto drobné výhrady ale nijak zásadně nesnižují hodnotu předkládané 
diplomové práce, již před obhajobou doporučuji hodnotit známkou “výborně”. 
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