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Dizertačnú prácu doktoranda Mgr. Tomáša Masára je možné zaradiť do medzinárodného  

bádania v  humanitných i sociálnych vedách, ktoré sa zameriava na výskum nacionalizmu, 

čiže národno-emancipačných procesov, konštrukcie národov, národných štátov, národných 

identít, ideológii a tak podobne. Ide o aktuálnu, vhodne zvolenú tému. Doktorand sa v práci 

sústreďuje  na porovnávanie konštrukcie národnej identity Fínov a Čechov v 19. storočí. 

Časové obdobie presnejšie vymedzuje rokmi 1789 a 1914, pričom sa opiera o koncept  

„dlhého“ 19. storočie, ako ho rozpracoval Eric Hobsbawm vo svojej známej trilógii o dejinách 

modernej Európy ( Hobsbawm 1962, 1975, 1987). Svojou témou doktorand nadväzuje na 

výskumy viacerých českých, fínskych i iných európskych historikov. Odvoláva sa najmä na 

práce Miroslava Hrocha, Zdeňka Hojdu, Maxa Engmana a ďalších. Avšak hlavným cieľom 

práce je skúmať, ako sa Česi a Fíni navzájom vnímali v 19. storočí, či a do akej miery 

sledovali národno-emancipačné hnutia u „tých druhých“. Ďalej chce doktorand zistiť, aké 

kontakty sa budovali medzi hlavnými aktérmi národných hnutí v Českých zemiach a vo 

Fínsku. Chce tiež porovnávať, ako sa vzájomná reflexia vytvárala a menila v rôznych 

časových obdobiach, avšak i v závislosti od premien ideologického kontextu, hospodárskych, 

politických, kultúrnych a iných pomerov. Hlavný cieľ práce je vymedzený jasne, presne 

a vhodne (s. 4, s. 22 a nasledujúce). Vynára sa preto otázka, prečo sa neobjavil v názve alebo 

aspoň v podnázve dizertačnej práce?  Upriamil by ihneď pozornosť čitateľa na prínos 

výskumu, ktorý je, podľa môjho názoru, práve v tejto špecifikácii bádateľskej témy. 

 

Práca sa člení na Úvod, šesť kapitol a Záver. Štruktúra dizertačnej práce je prehľadná 

a logická, jednotlivé časti sú proporčne rozpracované. Podľa zaužívaného spôsobu Úvod 

obsahuje zdôvodnenie a vymedzenie výberu témy, stručný prehľad bádania, informácie 

o prameňoch a o práci s prameňmi, o metodologických a teoretických východiskách práce 

a stanovuje predpoklady i hypotézu. Zastavím sa najmä pri časti 1.4. „Metody a struktura 

práce“ (s. 20 – 23). Začína informáciami o metodologickom prístupe, ktorý spočíva 

v komparatívnej analýze. Doktorand komparatívnu metódu teoreticky podrobnejšie 

nerozoberá, no odvoláva sa na konkrétne práce ako východiská, čo je postačujúce. 

Obsiahlejšie popisuje svoje zámery, ako bude aplikovať metódu, čím umožňuje čitateľovi 

porozumieť a sledovať spôsob analýzy materiálu v nasledujúcich kapitolách. Podobne jasne 

a presvedčivo vymedzuje aktérov skúmaných procesov (Česi, Fíni), geografické určenie 

Českých zemí a Finska ako aj zdôvodnenie časových období, ktorým sa bude venovať. Avšak 

podstatne menej informácií poskytuje o chápaní používaných termínov. Explicitnú definíciu 

uvádza vlastne iba pri termíne „národná identita“ (s. 20). Naproti tomu ďalšie a podľa môjho 

názoru rovnako dôležité termíny pre rozbor a interpretáciu materiálu ako napríklad „národ“ 
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(veľký a malý národ, vyspelý národ, kultúrne vyspelý národ) , „etnická skupina“ , „etnikum“ 

i ďalšie pojmy zostávajú bez definície. Jasné vymedzenie termínov/ kľúčových pojmov na 

začiatku práce a ich vzájomný vzťah nepokladám za samoúčelnú požiadavku. Sú to dôležité 

nástroje vedeckej práce výskumníka. Ak ich čitateľ nepozná  a je ponechaný na zisťovanie ich 

významu z kontextu práce, nie vždy môže dostatočne sledovať argumenty alebo pochopiť 

popisy sledovaných javov. Uvediem príklad (s. 24):  

„I přes značnou geografickou vzdálenost, která oddělovala finské a české území, docházelo 

již ve středověku a raném novověku k sporadickým kontaktům mezi oběma etniky. [...]. 

Ačkoliv se vesměs jednalo spíše o krátkodobější styky [....]  mezi oběma tehdejšími národy, 

můžeme již v tomto období zaznamenat některé zajímavé paralely a částečně i vzájemné 

ovlivňování [....]. Na druhou stranu je samozřejmě potřeba zmínit, že tyto kontakty hrály v 

tehdejším vývoji obou etnik spíše marginální roli.“ (zdôraznenie GK).  

Doktorand používa v tejto pasáži termíny národ a etnikum temer ako synonymá, avšak 

v iných častiach zasa oba termíny odlišuje (čo je podľa môjho názoru vhodnejšia cesta). 

Rezervy v práci, ktoré spočívajú najmä v nepresnom ukotvení viacerých kľúčových termínov, 

oslabujú, podľa môjho názoru,  metodologickú koherentnosť textu.  

 

Zaiste najväčšou prednosťou dizertačnej práce sú zhromaždené historické poznatky. 

Doktorand prináša naozaj veľké množstvo zaujímavého, podľa mojich vedomostí i nového 

pramenného materiálu. Mgr. T. Masař pracoval s početnými primárnymi prameňmi 

i rozsiahlou sekundárnou literatúrou. Preukázal schopnosť materiál kriticky čítať, analyzovať 

a podporiť ním svoje predpoklady, respektíve ich dokladať a spresňovať. Rovnako oceňujem 

rôznosť i bohatstvo prameňov, ktoré Mgr. Masař vyhľadal a použil, ako aj skutočnosť, 

v koľkých jazykoch pramene i literatúru študoval. Doktorand podrobne, no hutne a prehľadne 

sumarizuje nacionálne sebauvedomovacie i emancipačné procesy Čechov a Fínov 

v chronologickej postupnosti. Rovnako prehľadne, systematicky ich  porovnáva, pričom 

zadržiava synchrónny prístup. Popisuje nielen podobnosti, zhody a rozdiely sledovaných 

procesov a ich aktérov, ale aj približuje príčiny popisovaného stavu, ekonomický, kultúrny, 

politicky a iný kontext skúmaných javov. Na pozadí týchto historických procesov rieši hlavný 

cieľ bádania: aké bolo vzájomné vnímanie nacionálnych hnutí Čechov a Fínov v rôznych 

časových obdobiach „dlhého“ 19. storočia a ako sa menilo?  Výsledky v tejto jadrovej časti 

práce pokladám za veľmi dobré. Posúvajú ďalej komparatívne štúdium fínskeho a českého 

nacionalizmu a prinášajú nové poznatky, získane dôsledným heuristickým výskumom 

početných prameňov. 

 

Konštatujem, že bádateľské výsledky Mgr. Tomáša Masařa, zhrnuté v predloženej dizertačnej 

práci, sú prínosom v historických vedách. Doktorand na veľmi dobrej úrovni naplnil ciele 

práce. Napriek výhradám, ktoré som uviedla vyššie, pokladám dizertačnú prácu Mgr. Tomáša 

Masařa  „Srovnání vývoje národních identit ve Finsku a v českých zemích v průběhu 19. 

století“ za kvalitnú. Práca spĺňa požiadavky štandardne kladené na dizertačné práce, 

odporúčam ju na obhajobu a navrhujem klasifikáciu „prospel“.   
 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 24. 5. 2016         PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 
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