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Posudek vedoucího diplomové práce 

OROSZ, Ö. (2010): Národní a regionální identita maďarských středoškoláků na 
Slovensku. Diplomová práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 109 s. 
Předmětem posudku je diplomová práce, která vznikala na katedře sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF UK v Praze od roku 2007. Práce je součástí širší mozaiky 
studií, jejichž ústředním motivem je snaha autorů přispět k rozvoji konceptů nové 
regionální a nové kulturní geografie, a to na příkladu výzkumu identit menšinového 
obyvatelstva. Autor se v předložené diplomové práci zabývá národní a regionální 
identitou maďarských středoškoláků na Slovensku, resp. fenoménem formování 
identit, percepcí vzájemných vztahů mezi menšinovým a většinovým obyvatelstvem, 
v neposlední řadě pak i perspektivami vývoje menšinového života Maďarů na 
Slovensku. Téma práce je vysoce aktuální a pozitivně lze hodnotit skutečnost, že 
autor zde nepředkládá práci, která by začínala v bodě nula, ale že představuje pouze 
završení jedné z fází jeho dlouhodobého a cílevědomého zájmu o problematiku. 
Práce má jasně definovány cíle, výzkumné otázky i předpoklady (spíše než 
hypotézy). Jejich šíře odpovídá jak složitosti problematiky, tak šíři dosavadních 
výzkumů, kterými se autor inspiroval a z nichž při formulování předpokladů vycházel. 
Úvodní teoreticko-metodologické zarámování se nese v duchu diskuze literatury 
z oblasti regionální, politické a kulturní geografie. Autor věnuje pozornost i rozboru 
pojmosloví. V diskuzi s literaturou autor prokázal dovednost orientovat se ve složité 
problematice i šíři možných přístupů. Metodika práce je zpracována na odpovídající 
úrovni. Autor zdůvodňuje volbu výzkumných metod i úskalí, s nimiž se v průběhu 
výzkumu musel vypořádat. 
Za stěžejní – a nejhodnotnější – část práce lze považovat hodnocení a interpretaci 
výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření, které autor uskutečnil ve školách 
s maďarským vyučovacím jazykem na jižním Slovensku v říjnu a listopadu 2008. Je 
patrné, že výsledky dotazníkového šetření nemohly být v diplomové práci zcela 
využity (tematická šíře šetření překračovala vymezené cíle). Otázka „neřešených“ 
témat, k nimž autor bezesporu v dotazníkovém šetření získal rozsáhlý materiál, však 
zůstala zahalena rouškou tajemství. (Kde a jakým způsobem budou nevyužité 
výsledky zhodnoceny?) 
Analýzu problémů formování identit a života Maďarů na Slovensku autor vhodně 
doplňuje i hodnocením historickogeografických aspektů vývoje zájmového území. 
I přes zjevnou snahu autora o objektivní posouzení vývoje vzájemných slovensko-
maďarských vztahů (kterou autor deklaruje v úvodních partiích práce) text práce 
místy působí jako polemika s „oficiálním“ slovenským výkladem dějin slovensko-
maďarských vztahů. Bezesporu by bylo zajímavé číst posudek diplomové práce 
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napsaný některým ze slovenských geografů. V diskuzi by se autor práce mohl k této 
pasáži práce vrátit a v bodech upozornit na klíčové otazníky dějin, které se dosud na 
obou stranách interpretují rozdílně a přispívají k formování identit, a to ať ve smyslu 
„my“ versus „oni“, tak ve smyslu generačně reprodukovaných vzorců chování a 
jednání Maďarů a Slováků. Čtenář by se z takto koncipované práce jistě rád 
dozvěděl, jakým způsobem lze napětí pramenící z rozdílného výkladu dějin oslabit, 
resp. zda napětí pramenící ze vzájemného „potýkání se“ dnešní identitu Maďarů 
žijících na jižním Slovensku posiluje/oslabuje a jaké jsou vyhlídky tohoto dějinami 
vynuceného soužití. Autor práce by se také mohl zamyslet nad tím, co obě strany činí 
pozitivního ve smyslu budoucího nekonfliktního a nekoexistenčního soužití. Zda 
existují pozitivní příklady spolupráce obou skupin obyvatelstva, které již nechápou 
identitu ve smyslu etnicko/národnostně-politickém, ale spíše etnicko/národnostně-
kulturním. Je třeba zdůraznit, že na základě prezentovaných výsledků terénního 
šetření autor podává relativně plastický obraz současných problémů maďarské 
menšiny i percepce problémů nastupující generace. V tomto smyslu lze práci 
hodnotit i jako příspěvek k hodnocení sociálního kapitálu v periferní oblasti jižního 
Slovenska. Závěr práce by vzhledem k objemu zpracovaných informací zasluhoval 
zdůraznění klíčových myšlenek, které se vyskytují v dílčích shrnutích uvnitř práce. 
Práce má jasnou vnitřní strukturu, člení se do logicky řazených (a vnitřně 
provázaných) kapitol, obsahuje všechny obvyklé náležitosti. Tabulky, mapy a grafy 
jsou vhodně provázány s textem. Technické provedení práce je na odpovídající 
úrovni. 
Örs Orosz předloženou diplomovou prací prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
činnosti a dovednost uchopit výzkumné téma, užitím a kombinací rozličných 
výzkumných metod naplnit předem stanovené cíle, zařadit výzkumné téma do širších 
souvislostí i zformulovat odpovídající závěry. Diplomant si předloženou prací vytvořil 
vhodný „odrazový můstek“ do doktorského studia v programu Regionální a politická 
geografie. Autorovi pak doporučuji, aby výstupy hodnocení publikoval v odborném 
tisku. Örs Orosz předložil z věcného i formálního hlediska hodnotnou diplomovou 
práci, kterou doporučuji k obhajobě. 
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