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VLtv HtSToRICxÉ Čosxo-NĚMECKÉ JAZYKoVÉ HRANICE NA
GEoGRAFICKOt] ORGANIZACI ČESKÉ sporEČNoSTI

Posutl,ck ()pOncnÍ(I

Cílenr diplornové práce Sylvie KLr|dové bylo,'h|edání..současných pr<ljevů reliktní česlto-rrěnrecké
jazykové hranice a jejích důsledků v plostorové organizaci spo|ečnosti.

Práce rná |ogicltou a přeh|edrrott stt.uktrtru: v úvodu.isou fortnulovány vstr-rpní h5lpotézy a popsána
nretodika, vlastrrí DP má tři h|avní části: (l) diskLrsi geograficlté a jiné spo|ečenskověc|ní literatirry o
chápání identity,.'periferality..a pohraničí' (2) empirickou analýztt zaIoŽetlot-t na statistických datech a
(3) analýzu vybranÝclr pro.jer'ů relilrtní ltrattice ve čt1,řech rnodelovÝclt úzenríclt prostředrlictvím
vyhodnocení odpovědí zdotazníkových Šetření' CeI|<or'ě.ide o práci zclařiloLr. Autorka r' ttí prokázala
svůj pr'ehled v literatuře a schopttost syntéz1, irrÍ.orrnací z více pratrlenti i je.i ic|r tvůrčí interpretace.
sclropnost arralýzy statistickýclr dat prostřednictvínr víceroznrět.nýclr statistickýclr nretod i schopnost
interpretace odpovědí respondentťt. s v5,'sokou vnítrravostí k vypovídací ltodnotě 'jednotlivých otázek'
Současně prokázala svů| zá.ienr o problenratikLr, který podle nré|ro názoru přesahLrie obvyklou lrloubku
ponoření diplornantů do studovarrélto térrratu. To ostattlč auto|ka plokázala již předchozí pLrb|ikační
č inností.

.Iako v kaŽdé práci.je iv případě posttzované DP tnoŽné pclLrkázat na dílčí tlepi.esnosti. T.v'však uvádínr
spíše ve Snaze nazl]ačit tnoŽnosti altet.nativttíclr řešenínebo zpřcsttění fbrrrrulací neŽ.iako kritiku práce'
kterou povaŽu ji za veltni kva|itní a následováttíhodnou.

Za nepřesrré povaŽuji tvrzetlí na s.22" Že v poválečnénr období nedoclrázelo |<,,přetvář.etlí |<ra.jiny..či
..vytvářerrí obvtrrého pr.ostředí... Tyto znrěrty totiŽ byl1,'v'rrěkterÝclr ohledech a regionech zásadně.jší
neŽ v předc|rozíc|r desetiletích. Souhlasítn vŠal< s tírrr. Že tvto procesy neb1'ly zdro.jenl regionálrrí
identity. protože je.iich zdro"i či příčina přicháze11'z roz|toclrrtttí pr'ijatých nrimo regiorr (koIel<tivizace,
státní bytová politika) a tnístttí kotnuttity nebyl1'' jejich tvůrci, ale.jerr pasivttínri příjernci. (Navíc
1,ýsledek těchto změn někcÍy znanletlal er,identní zhor.šerrí estetického vzhledu kr-rlturrrí kraiiny. tedy
trěco. tra čenr lze těžko stavět pozitir,rrí identifikaci.)

Enrpirická analÝza ve třetí |<apitole vvclrází z předpo|<ladLr. Že reIi|<trrí kultr-rr.rlí hranice ovIivniIa
utváření socioekotrorlickýc|r r.egiclnální procesťt (s. 36). Pr.oč Llr'to tak a|e nrě|o být.l ExistLrií rroclální
socioekorrornické r.egiorry a existLrjí tal<é socio|<r-rltut.ttí r.egionv. |<teré nra.i í spíše charakter
lronrogentlích legionů (ťrzerní" kcle se hor,oří ste.jttrttt.jaz1'l<erll a/riebo liclé roztrrní siejrrýnr syrnbolůnr).
Proč by se ale mě|y.iejich hranice sltodovat? Např. v tninttlosti tněla nětnecká rněsta čes|<é zázerní"
ekonomické vazby nlezi městem a zázernítn denrrě pře|<račovalv kLrlturrrí hranici. a nebyl vtonr
spatřovárr problérn' a|espoň do|<trd ttevzni|tl poIitic|<ý konílikt nrezi kLrltLrrrrírni skupinarni (tj.
naciotta|istnus). Vznik odIišné národttí identity tra obou stlanác|r soLtčastlé reliktní lrranice.ie však
nepravděpodobný. proto nevidítn důvoc|, proč b1' .'vztahy v po|rrarličí... nrě|y respektovat.jazykovor-r
ltranici... To trezttatnená. Že hranice tteexistuje' ale lze.j i hledat spíše r,.i irlých charal<teristikáclr neŽ

.|sou socioel<orrotlické p|oces}'. L-ivederré variarltr', (' 36- clole) rravíc tteuvaŽuií s tnoŽností. Že by se
část vnitrozetrrí,.vztahově ttavázala'' rra pohrarličí (rrapř. CesltodLrbsko na Liberec).

E'mpirickou analýzLr (|tap.3) povaŽuji za t.elativttě nejslabší část práce. PoLrŽití shILrkové a
kotnponellttrí ana|ýzy.je zaj ímavé .,cl,ičetlí..aplikace vícerozrrlěrtlÝclr rnetod. ale není zřejrrré' jestli
výsledky vypovídají více o cliferenciaci úzenlí (coŽ bylo cílerrr pouŽití rnetod) nebo o samotnÝch
lnetodáclr. Popis slrILrkové ana|ýzyje tlavíc značttě nepřchledný (s.,15.47: lépe v1'jádřit např. graÍěnr).
VýsIedky lletnohott být Iepší ltež data" l<terá do..str.o.ie'' ana|Ýzr'r'loŽínle: tnánle.li poc|r5''brlosti o
vypovíclací sclropnosti prorrtěnnÝch. riýpoČtetn hlavrrích lrotl.tptlIretr( si irrterpr.etaci trettsrlacltrínle.
Problém je v tonr. Že o ..rněltkýclr.. procesech Íbrrlovárlí iclerrtit1 a vztalrtt k ntístu trenrťtŽenre tnít
..tvrdá..data. Pro postižerrí těc|rto procesů povaŽLrii za v|rodnější kvaIitativrtí rrretody, zvláště
rozlrovory s lidnri (nestandardizovatré interr'.iew. spíše neŽ dcltazníkové šetření).



Ne.icennější částí práce je (spolu s diskusí literatLrry) arralýza vybranÝclr odpovědí na otázky položené
při terérrníclr dotazníkových šetřeních v tnodelových územích' Autorka nrěla inter.pretaci ztíŽenou tím'
Že šetření probíhala v rťtzné době a podle poněkLrd odlišrré rrretodikv, což značně ornezLrie jejich
srovnateltrost. Proto oceňu.ii skutečnost. že t1,to metodické problénlv autorka neskrývá" ale otevřeně je
přiznává a současně disl<LrtLrje..ia|< nrohly ovlivnit oclpor,čdi respondetttťt' Je zře.jnré' Že si .ie dobře
vědonra tolro. jak zprisob poIoŽení otázlty rllůŽe ovlir'ttit stt.ukturtr získarrých oclpověclí. BohLržel už
v práci neuvádí. jak se s metodickýnli problérn1''' ve své arra|ýze oc|pověclí vyrovtlala. Není také
uvedeno, jakýnr způsobetn b1,li respondgn1i 1,ybíráni (rrapř. jestli byly Stat]ovelly nějaké kvóty výběru
- pod|e věku apod.)' Zdotaníkťr se jistě dalo vytěŽit více. ttapř. netlí věIlována žáclná pozornost
difererrciaci odpovědí pod|e vě|<Lr, vzdělání apod.. a|e to je spíše námět na clalší práci rrež výtka
posuzované DP.

Za ne.|větší nedostatek práce cel|<or,,ě povaŽLrji.ic.|í délltu. Autorka 1,.jeclrlé práci zpracova|a clata pro
několik DP. Např. satrrottlá diskuse liter.atury s diskusí l'ybraných ténrat na záklaclě l,Ýsleclkťr
dotazníkového šetřerrí by pro DP byla dostatečrrá. r,ypLrštěníenrpirické analýzy bv |<valitu práce spíŠe
zvýšilo.

Přes tyto nedostatky jde celkově o veInli zdařilou práci. Po stránce stylistické a Íbrrnálrrí.je DP na
velnri vysoké úrovni. Autorka pracovala s vel|<ýrrr trrtrožstvítrr dat i literattrrv, odlrazy na literaturu jsott
bezclrybné' oceňuji také časté odkazy rnezi.iedrrot1iyýnri částnri práci i rra přílohovoLr část (zde bych
.ien Lrvítal popis|<y přínro pod fotoqr.afienri).

Práci doporLrčLrji kobha.jobě o očeltávárn.je.ií přízrrire piiIetí. Zádánl diplorrrarrtl<u. aby při obhajobě
reagovala natři níŽe uvedené otázky. Autorce doporučuji. aby se tématu rradále r'ěnova|a. Zvláště pak
aby při terétrtrítrr výzkttnlu vytržíva|a více kvalitativní rnetody' spojené s vvtrlořenít-n vztahtt k liclem'
které studuje (rozhovory. opakované rrár,štěvY). Pod|e nrélro llázot.tt to ttlrroŽttí lrILrbší poznártí procesů
vytváření identity a r'ztahtt k ttlístLt. Česke po|rraničí přitonl (stá|e) představLrje urliltátní ..laboratoř.'
pro stttdium těchto pt.occsťt.

Návrh hodnocení: výbornč

V Brně 25. května 2006

otázk5' |t oblra.iobě:

o Proč by rrrěla být regiorrální difur.enciace pohraničí niŽší tteŽ tie vnitrozenlí (Lrvedeno jako
lrypotéza na s. 9)./ Nositeli kultury pohraIričí .|soLr lidé" kteří přišli z růzrrých geograÍických a
sociálrrích prostředí a.iejichŽ kultura se vytvářela interal<cí .|ejich často pestrýclr zkušertostí a
symbolťr míst. |<teráse stala.jejiclr novýrn dot-novenr. Pr.oto Ize ťorntu|ovatta|<é opačnou lrypotézu,
totižže difererrciace spoIečrrosti r, polrr.aničí bLrde vyššítreŽ ve vtlitrozetrlí.

r Na s. 22 je uvedetro. že .,vy,sol<á ltttltttrtlí heterogenita představrrie dru|rou překážkLr r'trtvář.etlí
spoIečné regionálrtí identitv... Nertí r,šak ttroŽtré r,ur-čitýc|r případech za|ožit iderrtitu i na
pestrosti? Lze rtapř. ntluvit o pr.aŽské tnezir'rileČtté kLtltLtt.e. tlcbcl .jert o |<ultuře Židovsl<é. něrnecl<é.
české. katolic|<é...? V pohraničí po r. l94B. atnlosÍěře rre.jistotv. rledůvěry a podezřívavosti. se
tato heterogenita tttclltla stát překáŽkou vytvářetlí společné identity'. neb1'l to však spíše clůsledek
specifické politické a spo|ečertské situace (totality) neŽ satrrotné pestrosti oby,vate|?

o Z infornlace o gratrtorlém projektLr a dřír,ějších publikacích .ie zře.irné. Že se prob|enlatikou
dlouhoclobě zabýváte. MůŽete vysr,ětlit..ialtá část práce vyclrází z výzkttnrťr prováděných r' ránlci
ur,edetrélro projel<tLr a.iaká část je ttová r, této DP?

Dílčí poznámky (není nutné reagovat):

s. 36 - opravdr-r přicházeli dosídlenci z Kladska? ExistLrií inÍbrtnace o tolll. o ko|itt lidí se iednalo
(řádově)?

, \l
Petr Daněk| .'
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s. 39 aj. - vhodrrější ,'typologie.. neŽ.'klasifikace úzetní...

s. 4l - Podíl zaměstrrarrých ve finattčtlíclr slLrŽbáclr lze zjistit ve sčítárrí lidu i za obce, z rrich lze

agregovat data za oRP;.ie to ale pracné.

s.43 - obyvatelstvo v polrrarričí.ie rrréně reIigiózrrí. Neníto ale proto. Že by, por,áleční dosídlenci byli

mérrě věřící (stupeň reIigiozity celé české společnosti byl v roce l950 velrni vysoký)' ale snad právě

proto, že c|íky absenci lo|<ální kultLrry rněli obyvatelé polrraničí slabší obratru proti ateistické

propaganclě reŽirnu (e to tedy spíše důsledek rreŽ příčina specifičrrosti pohraničí).

s. 44 - Počet částí obce tra obec je charakteristika značrrě zprostřeclkovaná sídeIrrí struktttrou.

Vzhledern ktonru, co.jíchcenre vyjádřit. by bylo vhodrrější pouŽít ztněnu počtu částí lla obec V roce

2001 vzhledern l< rokLr 1989.

s. 74 aj. - vztaIt k .,Životnínru prostředí.. - ve Vašenr chápárrí.ide spíše o vzta|t k rnístu. k lokalitě.

,,Sense of place... Pod pojnrern životní pr.ostředí.ie rrejčastě.ii clrápán soubor fyzi|<álníclr, biologic|rých

aj' vlastností" vč. antropógerrníclr vlivů' ale bez vlastrrí společrrosti. Můženre rněřit kvalitu životrrího

prostředí, ale těŽko např._.ieho estetickor'r hoc1notu. DoporLrčLrji spíše pouŽívat pojnry.'tlísto..trebo

."kraiina".


