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Barbara Kučerová si jako téma bakalářské práce vybrala problematiku zelovských Čechů, 

známou v českých badatelských kruzích především díky publikacím Edity Štěříkové. Téma 

emigrace a reemigrace Čechů je v posledních dvou desetiletích v českých vědeckých kruzích 

velmi populární (připomeňme např. některé z mnoha publikací Jaroslava Vaculíka), zůstávají 

však stále mnohé otázky a problémy, na něž je třeba odpovědět v následujících výzkumech.

Práce je rozdělena na tři hlavní části: Historie české náboženské emigrace a českobratrského 

Zelova (s. 17−41), Identita zelovských Čechů (s. 42−46) a Život po reemigraci zelovských 

Čechů (s. 47−112). Jako nadstandardní lze zároveň hodnotit zpracování samostatné kapitoly s 

názvem Metodologie (s. 12−16), v níž kandidátka velmi zevrubně vysvětluje metodiku vlastní 

práce.  

V kapitole Historie české náboženské emigrace a českobratrského Zelova autorka podává na 

základě prostudované odborné literatury nezbytný rozbor české náboženské emigrace do 

Zelova a její základní charakteristiku. V kapitole Identita zelovských Čechů se pak pokusila 

na základě publikovaných teorií i vlastních badatelských výsledků charakterizovat identitu 

zelovských Čechů. 

Jádrem celé bakalářské práce je však rozsáhlá kapitola Život po reemigraci zelovských Čechů, 

jež se dále dělí na četné podkapitoly. Právě zde Barbara Kučerová využila terénního výzkumu, 

v rámci něhož prováděla rozhovory s českými reemigranty ze Zelova a připravila také 

dotazníky pro 42 respondentů, jejichž vybrané odpovědi analyzuje v podkapitole Vybrané 

výzkumné otázky. B. Kučerová navázala kontakt se všemi protestantskými sbory, do nichž byli 

zelovští Češi po své reemigraci začleněni (Brniště, Liberec, Nové Město pod Smrkem,, 

Šumperk, Teplá, Zábřeh) a ve většině z nich osobně prováděla vlastní výzkum.

Kandidátka od počátku přistupovala ke své práci velmi pečlivě a svědomitě, samostatně také 

prováděla badatelský výzkum, jenž byl na začátku nastíněn vedoucím práce. Tyto skutečnosti 

se plně projevily v závěrečném zpracování spisu. Ve své bakalářské práci autorka zpracovala

zdařilou syntézu o dějinách a současném životě zelovských Čechů a jejich potomků, k čemuž 

vedle odborné literatury použila, jak již bylo naznačeno, metod dotazníkového šetření a 
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rozhovorů. O tom, že se Barbara Kučerová opírá o rozsáhlou škálu pramenů a literatury, 

svědčí i počet poznámek pod čarou, jichž práce obsahuje 695. Předložená bakalářská práce je 

zvládnuta velmi pečlivě, jednotlivé kapitoly a podkapitoly mají logické členění a cíle, které si 

kandidátka vytkla, jsou vymezeny a zpracovány odpovídajícím způsobem. Vedle toho 

bakalářský spis obsahuje seznamy použité literatury a pramenů, přílohy a 22 fotografií, které 

jsou vhodně zařazeny v samotném textu, nikoliv na konci práce. Výsledný svazek předložený

Barbarou Kučerovou tak jednoznačně splňuje požadavky kladené na sepsání práce tohoto 

typu a pokud jde o rozsah a obsah, tyto podmínky zdárně překračuje. Její syntéza obsahuje 

nové zajímavé výsledky vypovídající mnohé o současném životě zelovských Čechů v České 

republice. Leccos z nich by se dalo publikovat formou odborného článku. Z nastíněných 

důvodů navrhujeme práci ohodnotit výsledkem výborně.
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