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Zvolená problematika patří mezi široce diskutovaná kontroverzní témata současných 

estonsko-ruských vztahů, a proto výzkum realizace středoškolské reformy v Estonsku, jenž je 

námětem diplomové práce Š. Svobodné, může současnou diskusi, vyznačující se převážně 

polarizovanou argumentací estonské a ruské strany, obohatit o vnější pohled, stranicky 

nezávislý na diskusi obou stran. Samotný název je poněkud zavádějící, národnostní identita se 

neomezuje pouze na vzdělávací proces, ale obsahuje řadu dalších formativních faktorů a 

vlivů. Jejich zkoumání však není cílem práce. Diplomantka, jak v úvodu vysvětluje a 

upřesňuje, se zaměřila na percepci středoškolské reformy ruskou minoritou v Estonsku; 

nakolik naplňuje deklarovaný cíl integrace a nakolik naopak je považována za nástroj 

asimilace.  

Důležitou součástí úvodní části je historický rámec estonsko-ruského soužití, neboť právě 

nedávná, často konfrontační minulost svou polarizovanou interpretací zasahuje a ovlivňuje 

současné vztahy v Estonsku. 

 Úvodní část obsahuje konceptualizaci tématu a rozbor přístupů v relevantních pracích. 

K tématu integrace menšin existuje široká škála teoretické i empirické literatury. Autorka při 

kladení základních otázek výzkumu vychází z koncepce asimilačního nebo multikulturního 

modelu etnologa L. Šatavy a jí odpovídající koncepce rusky píšící badatelky Je. Fiškiny, 

rozpracované pro estonské poměry do tří vývojových variant asimilace, segregace a integrace.  

Š. Svobodná zkoumá percepci reformy ruskými pedagogy a studenty a pracuje se 

subjektivním vnímáním, které kriticky rozebírá, hodnotí relevanci výpovědí a kontextualizuje.   

Diplomatka podnikla během listopadu 2013 rozsáhlou dotazníkovou akci na šesti ruských 

státních středních školách, které kladně odpověděly na její zájem o výzkum. Jejich rozložení 

umožňuje vnést do analýzy teritoriálně-etnický aspekt různě integrované ruské minority – od 

převážně estonského prostředí v univerzitním městě Tartu přes smíšené hlavní město Tallinn 

k rusky téměř monoetnické pohraniční Narvě. Recepce reformy, jak diplomatka dokazuje na 

základě vyhodnocení semistrukturovaného dotazníku, odpovídá stupni etnické promíšenosti 

obyvatelstva. Při hodnocení dotazníkového výzkumu se diplomantka zaměřuje na sledování 

dvou rozhodujících aspektů, a sice reakci na navýšení výuky v estonštině na 60 % předmětů, 

tedy zvýšení znalosti estonštiny jako jazykového předpokladu integrace. Druhým sledovaným 

aspektem je výuka dějepisu, rozdílná interpretace nedávné historie Sovětského svazu, anexe 

Estonska, druhé světové války a poválečné existence Estonska v rámci sovětského státu.   

Výzkum Š. Svobodné ukazuje, že zatímco jazyková výuka i přes značnou kritiku je 

považována za pozitivní integrační faktor, rozdílná interpretace historie zůstává stále 

překážkou, jak ukázaly ostatně již nepokoje spojené s přestěhováním sochy tzv. Bronzového 

vojáka v Tallinnu na jaře 2007. Nejsou to však jen školy, ale vliv ruských masmédií, které 

formují pohled estonských Rusů na sovětskou minulost. V této souvislosti se naskýtá otázka 

vlivu ruských oficiálních médií na ruskou veřejnost v Estonsku v porovnání se působením 



školského systému, jak se projevuje v souvislosti se současnou krizí evropsko-ruských 

vztahů? 

I navzdory zmíněným kritickým momentům autorka dospěla k závěru, že  v reformě 

menšinového školství v Estonsku dominuje integrační, nikoli asimilační tendence. Při 

hodnocení reformy je třeba vzít úvahu, že výzkum je zaměřen na první léta aplikace dlouho 

diskutované a oddalované reformy, její skutečný efekt bude možné poměřit až s delším 

časovým odstupem. 

Zvolená forma základního terénního výzkumu, kvantitativní a kvalitativní zpracování dat 

kladly značné nároky jak časové, jazykové i odborné Domnívám se, že při hodnocení je třeba 

přihlédnout k této náročnosti, s níž se diplomatka vypořádala na velice dobré úrovni.  Práci by 

ovšem prospělo, kdyby rozbor dotazníků byl doplněn o exaktní tabulky, které umožní 

přehledně podložit analytický text o kvantitativní parametry. Druhou otázkou je doložitelnost 

a přístupnost dotazníkové akce, alespoň na přiloženém CD by mohly být zaznamenány i 

v určité schematizované a zestručnělé podobě odpovědi učitelů a studentů z jednotlivých škol. 

V závěrečném seznamu primárních zdrojů je seznam odpovědí pedagogických respondentů, 

ale není zmíněno, že primárním zdrojem byly i odpovědi 119 studentů.  Diplomantka by 

mohla tyto výše zmíněné otázky zodpovědět během obhajoby. 

 Práce je psána čtivě, srozumitelnou angličtinou. Menší stylistické a jazykové chyby lze 

možným tiskem práce opravit pečlivější korekturou (např. Russification, Estonisation by měly 

být psány s počátečním velkým písmenem). 

Práce Š. Svobodné vyhovuje požadavkům,  kladeným  na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

 

     …………………………………………………………… 

      Doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 


