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Obsah práce se bohužel trochu odchyluje od toho, co je deklarováno v anotaci. 
Chybí analýza kulturní diverzity, chybí analýza proměny identity slovenské 
menšiny, nenalezla jsem ani příklady sociální integrace Slováků, ani hodnocení 
takové integrace „v reálném životě“. Domnívám se, že dizajn výzkumu nebyl 
konstruován tak, aby mohl nabídnout zmapování „reálné situace proměny 
identity a sociální integrace zástupců slovenské menšiny včetně funkčnosti 
instituce, která se zabývá integrací slovenské minority“. Tyto cíle nejsou 
v samotné práci přesvědčivě naplněny.  

Autorka nastiňuje nejprve některé charakteristiky zkoumané populace a 
také své metodologické postupy. Vymezení by prospěla větší rigoróznost, někdy 
není zcela zřejmé, koho přesně autorka zkoumá (jsou to občané SR? etnická 
menšina? lidé se slovenskou identitou? nebo lidé mluvící slovensky? jsou to lidé 
podporující menšinové organizace? co znamená „občan slovenské menšiny“?). 
Úvodní část stejně jako ty další trpí jistou nekonzistencí, autorka příliš často 
opakuje informace a různé teze, na mnoha místech text nepůsobí sourodým 
dojmem. Uvítala bych také, kdyby byly některé teze rozpracovány nebo 
podloženy. Například tvrzení, že u Slováků dochází „k prolínání české a 
slovenské identity, tedy českého a slovenského jazyka. I přes tento fakt jsou stále 
hrdí na svou vlast a velké procento z nich se stále na Slovensko vrací...“ by si 
zasloužilo hlubší rozbor jak na rovině konceptuální (identita = jazyk) tak na 
rovině empirické. Tvrzení, že specifikem migrace Slováků do ČR je „především 
vzdělání a profese“ by tyké chtělo o něco opřít.   

Volba metodologie vzbuzuje otázky. Autorky píše, že „Pro potřeby celého 
terénního výzkumu jsem si zvolila metodu dotazníkového šetření a řízené 
rozhovory. Dotazní́ky jsem použila z důvodu jejich kvalitativní́ funkce, které mi 
umožnily prozkoumat větší́ procento respondentů.” Nejsem si jistá, jaké 
metodické příručky byly použity, ale dotazníky se obvykle dle mých zkušeností 
nevolí “z důvodu kvalitativní funkce” a cílem je obvykle reprezentativnost, což ve 
svém výzkumu autorka vůbec nereflektuje. Určitě bych do budoucna doporučila 
více se zaměřit na některé strategie vzorkování. Metoda řízených rozhovorů také 
není blížeji vysvětlena, jak přesně autorka ověřovala “informace z dotazníků” v 
praxi? Co přesně pro její analýzu znamenalo “napřímo si promluvit” s 
“příslušníky slovenské menšiny? Co přesně autorka míní pod “časovou 
náročností” kvůli které provedla snad jenom 4 (?) rozhovory? Na základě přepisů 
soudím, že se nejednalo o časově náročné hloubkové rozhovory. Jak přesně 
autorka vybírala respondenty? Zmiňuje, že přes známosti, ale bylo by dobré to 
lépe popsat (a obhájit). 

Autorka si vytyčuje několik cílů, domnívám se, že nebyly uspokojivě 
naplněny. Prvním cílem bylo “Provést sběr dostupných dat a vytvořit z nich 
ucelený soubor informací́ pro lepší́ pochopení́ problematiky.“ Bylo by vhodné 
upřesnit jaká data má autorka na mysli. Domnívám se, že snad nemá na mysli 
všechno co se týká integrace slovenské etnické menšiny – obávám se, že takový 
projekt by nebyl v možnostech studenta magisterského studia. Chybí-li vymezení 



datového korpusu, nelze jej ani “ucelit”. Bohužel absence takového vymezení 
vede k tomu, že tzv. Teoretická část je kompilátem literatury různých disciplín, 
žánrů, kvality a témat, autorka kombinuje literaturu odbornou a spolkovou, často 
– nutně – si jednotlivé práce odporují, což ovšem zůstává bez reflexe či 
interpretace. Pro příště byl určitě doporučila literaturu, se kterou budete 
pracovat v úvodu (kriticky) představit, aby se pak nestalo, že “historický exkurz” 
bude obsahovat vše, co se nám povedlo k otázce soužití Slováků a Čechů 
dohledat. Pak by bylo možné vyhnout se neorganickým a k cíli diplomové práce 
zcela nerelevantním tezím, jako je napříkald kratičké geopolitické pojednání ze 
strany 26: “Vztahy mezi státy a národy ve střední́ Evropě mají́ vrámci Evropy 
značnou geopolitickou důležitost, jež může ovlivnit stabilitu celého kontinentu. I 
z tohoto hlediska je nutné nahlí́žet na vztahy mezi Čechy a Slováky a rovněž na 
jejich vztah vůči ostatní́m státům střední́ Evropy.” Nebo zcela nesourodě 
pospojované věty do odstavců např. “Významným pojí́tkem mezi republikami ale 
zůstala do roku 2004 celní́ unie a standardní́ hraniční́ režim. Ovšem účinnější́m 
by byla ostraha na východě Slovenska. Stálou kultivaci je nutné poskytovat i 
rozvoji kulturní́ spolupráce jako prevenci proti odcizení́ obou republik.” 

Naopak zajímavé a pro cíle práce, domnívám se, nosné otázky týkající se 
samotného obsahu pojmu Slovák nebo slovenskost, jsou zpracovány (v přehledu 
či analýze) jenom okrajově – takřka vůbec.  

Některé uváděné informace působí překvapivě, například: “většina 
příchozích svůj vztah ke Slovensku nijak nezměnila…” Možná jsem ovlivněná tím, 
že mám slovenské občanství, ale ani z mých terénních šetření, ani z osobních 
kontaktů takový závěr tak jednoznačně nevyplývá…  

Některé teze autorky zní zajímavě, ale bohužel chybí jakékoliv detailnější 
pojednání. Například při přehledu dat ze sčítání lidu ukazuje, že údaje se mohou 
lišit, “protože ne v každém sčítání lidé vyplňují i kolonky s nádorností.” Následuje 
teze, že “vývoj slovenského obyvatelstva je ovlivněn rozdělením republik a 
ekonomickou situací na Slovensku.” Sice není jasné, co se myslí pod “vývojem 
slovenského obyvatelstva” nicméně bych určitě doporučila tuto tezi více 
rozebrat.  

Dále autorka uvádí, že “Slováci se řadí mezi nejvíce diverzifikovanou 
skupinu osob. Můžeme mezi nimi nalézt dělníky, kvalifikované střední vrsty, ale I 
lékaře, intelektuály nebo velmi bohaté podnikatele.” S jakými skupinami autorka 
“Slováky” srovnává? 

Sympaticky působí snaha o konceptualizaci “identity”, a to i navzdory 
tomu, že zde opět nalézáme protichůdné či sporné pasáže bez kritické reflexe. Za 
všechny bych zmínila například poslední odstavec strany 42 (“V předešlém textu 
jsem uvedla jazykovou blízkost Čechů a Slováků. Tato blízkost tvoří i duchovní 
stránku obou národů, která trvá od minulosti. Jejich hodnota je v každodenním 
životě obou zemí.”) nebo tezi, že teorie “multikulturalismu je opětovně 
zvažována jako hlavní nástroj politického řešení mezietnických vztahů v mnoha 
státech Evropa”. 

Autorka správně uvádí, že termín identita je problematické definovat. 
Bohužel z výčtu různých přístupů není jasé, ke které definici se autorka přiklání 
anebo zda podobně jako někteří autoři na používání tohoto termínu zcela 
rezignuje? Co z nastíněných problematických aspektů konceptualizace identity 
plyne pro výzkum slovenské etnické menšiny? K tomu by ovšem teoretická část 



měla správně vést, měla by připravit konceptuální instrumentárium pro další 
analýzu.   

Zajímavě působí kapitolka 2.3.3, je škoda – a je to vlastně nepochopitelné, 
že 4 dimenze integrace autorka nevyužila ve svém výzkumu, protože zaměření 
na tyto roviny by v terénním výzkumu opravdu mohlo přinést zajímavé výsledky.  

V analytické části se setkáváme s problémy, které souvisejí s dizajnem 
výzkumu. Autorka by měla zdůvodnit, proč se rozhodla pro Obec Slováků, jak je 
na tom členská základna Obce Slováků s reprezentativností ve vztahu k celkové 
populaci Slováků na území ČR. Konstruování otázek je nevysvětlené, proč a na 
základě čeho jste se rozhodla právě pro tyto otázky a ne jiné? K čemu Vás jejich 
analýza dovedla ve vztahu k cílům práce? Problematické je i samotné 
vyhodnocování dotazníků. Autorka příliš rychle interpretuje výsledky pouze na 
základě toho, k čemu se přiklání většina respondentů a jiné názory (a to i když 
jsou signifikantní) nechává bez interpretace (i když občas se nad nimi pozastaví). 
Otázka č. 2 je formulována naprosto nevhodně, stejně tak otázka č. 3. Smyslu 
šesté otázky nerozumím. Výsledky dotazníku nejsou analyzovány. 

Rozhovory autorka také neanalyzuje, pouze prezentuje to co považuje za 
“nejdůležitější myšlenky”. Klíč k tomu, jak tuto důležitost určovala, zcela chybí. 
Při studiu přepsaných rozhovorů v přílohách je přito patrné, že některé 
výpovědi, které si dovoluji považovat za klíčové pro studium identity autorka 
opomíjí: například otázku definice Rozhovorů je málo a jsou krátké a opět se mi 
nelíbí formulace otázek. Například sugestivní otázka “Jak vní́máte svou osobní́ 
identifikace se společností́ České republiky?” je kontraproduktivní, bylo by lepší 
jednotlivá témata více operacionalizovat. Nepochopila jsem, proč je u prvního 
rozhovoru uveden kariérní životopis a u ostatních respondentů absentuje. Opět 
chybí analýza rozhovorů ve vztahu k cílům. 

Poslední část – návrhy a doporučení – je opět problematická, protože 
autorka transparentně neukazuje smysl těchto doporučení a ani to, jak k 
jednotlivým doporučením dospěla. Celá pasáž proto působí nahodile. 

V závěru autorka zhodnocuje naplnění cílů, ale bohužel mám podezření, 
že se nejedná o ty samé cíle, které deklaruje v úvodu – viz první odstavec závěru 
na str. 85. 

Bohužel jednotlivé komentáře k cílům ani hypotézám uvedeným v úvodu 
nepovažuji za přesvědčivé. 
 

 
 

Hodnocení  
Oceňuji zjevný zápal a upřímnou snahu o provedení empirického výzkumu. 
Navzdory výhradám práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 
velmi dobře v závislosti na vynikající obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2016 


