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Bakalářská práce Barbary Kučerové s názvem Současný život zelovských Čechů na území České
republiky se věnuje změnám v komunitě, kterými prošla skupina reemigrantů z Polského Zelova, a
snaží se zachytit jejich proměnu po příchodu do Československa po roce 1945. Využívá jak dostupné
literatury, tak především souboru rozhovorů, pozorování a dotazníkových výzkumů v jednotlivých
sborech.
Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol, které se věnují jednak metodologii, jednak zachycení
proměny života a kolektivní identity zelovských Čechů. Reemigrace je v práci vysvětlena na základě
push & pull efektu, který je v tomto konkrétním případu naplněn a odpovídá jevům popisovaným
v práci. V části, jež se věnuje identitě, autorka konstatuje, že se bude věnovat identitě kolektivní.
Současně v této teoretické části chybí definování základních pojmů: co je to kolektivní identita,
autorka se rovněž mohla věnovat vysvětlení pojmu historická paměť a její roli v proměně kolektivní
identity a jevům vyčleňování a integrace, které v dalším textu reflektuje. Současně v úvodní
metodologické části chybí definování způsobu práce se získaným materiálem, tzn. jakým způsobem
autorka pracuje s jednotlivými přepisy rozhovorů, zda je pro psanou podobu nějakým způsobem
upravovala apod. Rovněž tak chybí zdůvodnění výběru respondentů (v závěrečné kapitole je dělí do
několika skupin a v úvodu/metodologii by mělo být nastíněno zdůvodnění).
V dalších kapitolách se B. Kučerová věnuje vývoji zelovské komunity až do její reemigrace v roce 1955
(respektive částečné reemigrace na počátku 20. let minulého století). Důraz klade na skutečnost, že
kolektivní identita skupiny zelovských Čechů byla tvořena na základě náboženské (protestantské)
identity a vlastně bylo kladeno v polském katolickém prostředí rovnítko mezi pojmy Čech a
protestant. Komunita zůstala izolována od národního hnutí v českých zemích v 19. století, jazykového
vývoje a především od projevů ateismu a sekularizace společnosti. Proto po reemigraci převládalo
zklamání z vývoje v Československu a uzavření se roztříštěných reemigrantů do jednotlivých
protestantských sborů. Velmi zajímavý je poznatek, kdy na sebe naráželo různé pojetí identity:
zelovští Češi byli považováni za Poláky, protože reemigrovali z Polska, ono naopak Čechy považovali
za Poláky, protože byli povětšině katolíci. V závěrečných částech bakalářské práce se pak autorka
věnuje jednotlivým sborům a jejich vývoji až do současnosti a konstatuje, že v jednotlivých

komunitách upadá paměť o společném původu a mladá generace se integruje do české společnosti,
přestože působí média (jako např. sdružení Exulant).
Práce B. Kučerové splňuje všechny předpoklady odborné práce. Přesto se při jejím zpracování
nevyhnula drobným profesním pochybením, jako např. drobným překlepům, stylistickým
nepřesnostem (např. str. 74 – čtvrtý odstavec, str. 100 apod.) a na několika místech chybám
v interpunkci, v citované literatuře používá dvojí způsob citování literatury, jednou píše křestní jméno
celé, jindy je zkrácené na iniciálu. Na straně 72 autorka konstatuje, že sbory dělí na venkovské a
městské, přičemž její zdůvodnění je dle mého názoru nedostatečně zdůvodněno. Za zásadnější
nedostatek práce považuji zahlcenost textu poznámkami pod čarou a množstvím přímých citací, které
celý text značně znepřehledňují.
Přes drobné výtky považuji práci Barbara Kučerové s názvem Současný život zelovských Čechů na
území České republiky. Proměny kolektivní identity reemigrantů ze Zelova a jejich potomků za
zdařilou, svojí úrovní překračuje nároky kladené na kvalifikační bakalářskou práci a je možné ji
doporučit i k publikování. Výslednou známku navrhuji výbornou.
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