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tab. příloh,, 119 s., 44 tab., 15 grafů a 6 obr. (map) a 7 tab. v textu, 
 

Diplomová práce S. Filadelfiho je jak tématem (zkoumání utváření a udržování identity 

krajanů žijících po řadu generací v emigraci), tak přístupem poněkud specifická. Snoubí se v ní,  

možná až příliš, rozsáhlý historický přístup, daný velkým územím Uher, s výzkumem malé oblasti, 

mikroregionem města Báčský Petrovec v srbské Vojvodině. Historická část DP je spíše 

deskriptivní, zatímco část věnovaná „případové studii“ analytická, přičemž se v ní využívají vedle 

statistické a kartografické metody i metody kvalitativního výzkumu (dotazníková šetření). Široký 

regionální záběr si nutně vyžádal větší rozsah této části práce, avšak na druhé straně autorovi 

umožnil srovnávat v čase rozdílné podmínky života slovenských menšin v různých částech Uher 

a politiku tamních vládnoucích struktur vůči nim.  

 Předností této práce je nadstandardní autorova znalost zkoumaného mikroregionu i jeho 

zázemí z autopsie, což v DP tohoto zaměření není dosud běžné. Využití výsledků dotazníkových 

šetření bylo přitom ztíženo ztrátou jejich nemalé části, způsobenou poštou. Výše zmíněný širší 

regionální záběr pak umožnil více ověřit hodnotný výsledek DP S. Filadelfiho. Za něj považuji 

doložení, zdůrazňuji trvalé a dlouhodobé, pozitivní politiky Srbska vůči národnostním menšinám, 

zde jmenovitě ke slovenské. Tato politika  je kvitována i v současnosti době. Tento výsledek 

posuzované práce lze nadto považovat za tzv. konkrétní výsledek „využitelný v praxi“, což je také 

nyní vyžadováno i od výzkumu společenskovědního.  

 Práce obsahuje dostatečný počet analytických tabulek a grafů a také zdařilých 

kartografických výstupů, v případě převzatých dobře zvolených, a to včetně map starých. Práce má 

odpovídající strukturu, styl jejího jazyka neoslňuje, ale je dostačující. Vyplývá z něj, i z pojetí práce, 

také autorův niterní vztah nejen k Srbsku, ale i k celé bývalé Jugoslávii, zájem o historii a geografii 

jejího území.  

Závěrem konstatuji, že svou diplomovou prací S. Filadelfi prokázal schopnost vyhledat, 

shromáždit a upravit a zpracovat tématu DP relevantní informace, znalost a efektivní využití metod 

kvalitativního výzkumu, uplatnit studiem nabyté poznatky a dovednosti. Vyzdvihl bych i historický 

přístup a jeho využití při řešení zkoumané problematiky, tím více, že autor historii nestudoval a 

zabývá se jí jako koníčkem.  Diplomová práce Samuela Filadelfiho splňuje požadavky, které jsou 

na DP na naší katedře kladeny. Z těchto důvodů rád doporučuji jeho práci přijmout k obhajobě. 

 
Praha, dne 24. 5. 2010    Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 

vedoucí DP 


