
ternetu se při pojmenovávání jeho funkcí ta-
to metafora velmi rychle rozšířila. Jan Sládek
odmítá její adekvátnost, považuje ji za kon-
traproduktivní. Ačkoli internet vypadá jako
jedna velká vesnice, jeho dostupnost a mož-
nosti jeho využívání jsou omezeny, a to pře-
devším sociálními, kulturními a geografický-
mi faktory. V posledním příspěvku Jarmila
Kabátová představila nevládní projekt rozvo-
jové pomoci.

Vzhledem k tomu, že konference studen-
tů sociologie proběhla poprvé, nebylo předem
určeno jednotné téma. Jediným kritériem byl
vlastní zájem o sociologickou problematiku
a její studium. Přesto se vytvořily dva samo-
statné tematické bloky. V prvním dominoval
zájem o kritickou teorii, ve druhém zájem
o závažná témata dnešní kultury: feminis-
mus a média.

Doufejme, že se tato konference stane
první z řady pravidelných studentských soci-
ologických setkávání na akademické půdě
a poslouží jako podnět pro uskutečnění dru-
hého ročníku, ve kterém vystoupí více účast-
níků a z většího počtu kateder než jen z ka-
tedry sociologie FF UK. 

Lenka Hlavicová

Mezinárodní konference Evropská, národní
nebo regionální identita?
3. října 2003, Praha

Oddělení výzkumu pohraničí Sociologického
ústavu AV ČR ve spolupráci se Společností
pro evropský dialog uspořádaly 3. 10. 2003
v Praze-Holešovicích mezinárodní vědeckou
konferenci na téma „Evropská, národní nebo
regionální identita“? Cílem konference bylo
prodiskutovat otázky vztahující se k proble-
matice identity lidí žijících v pohraničních re-
gionech střední Evropy. Těžištěm konference
byla prezentace dosavadních výsledků me-
zinárodního výzkumu biografické identity
a mentality obyvatel žijících na česko-polsko-
německé hranici v rámci euroregionu Nisa.
Projekt „Biographische Identitäten in Grenz-

raum“ v letech 1999–2003 řešili výzkumní
pracovníci na Universitě Göttingen, Universi-
tě Wroclaw a Sociologickém ústavu AV ČR.
Na tento výzkum navazuje projekt podporo-
vaný GA ČR s názvem „Regionální identita oby-
vatel euroerginu Nisa“ (č. 403/02/1332). Před-
mětem diskuse byly i další výsledky badatel-
ských projektů nebo informace o probíhají-
cích výzkumech realizovaných na jiných vě-
deckých pracovištích a vysokých školách.

V úvodu konference shrnul prof. Franti-
šek Zich (SOÚ AV ČR) hlavní poznatky dosa-
vadního zkoumání regionální identity a pou-
kázal na specifika pohraničního prostoru
(například vzhledem k rozdílnému způsobu
osidlování na českém a polském území) a dá-
le vysvětlil význam a smysl zkoumání identi-
ty obyvatel pohraničí biografickou metodou. 

Zdůraznil při tom hledisko mezigene-
račního a národního srovnání. Dále pak upo-
zornil na vícedimenzionální charakter lidské
identity a na význam kulturních a sociálních
souvislostí ve způsobu ztotožňování se s mís-
tem a tvorbou pocitu domova. 

Prof. Peter Alheit (Univerzita Göttingen),
koordinátor mezinárodního projektu, v úvo-
du svého příspěvku vymezil pojmy identita-
mentalita a zajímavým způsobem objasnil so-
ciologické aspekty pojmu „národní povaha“
na příkladech autorů J. Haška a H. Manna
a jejich literárních postav. Dále se zaměřil na
teoretická východiska projektu a s tím sou-
visející teorii kapitálů a koncept sociálních
„milieu“ P. Bourdieua a myšlenky N. Eliase
k otázkám změny charakteru formalizace a in-
formalizace v premoderních a moderních spo-
lečnostech. V závěru vystoupení prezentoval
konkrétní výsledky výzkumu na příkladu vy-
vozených mezigeneračních typů (perzistent-
ní, modernizační a zlomový) a jejich národ-
ního srovnání vzhledem k jejich rozdílnému
zastoupení na českém, německém a polském
území. V českém prostředí byla zjištěna pře-
vaha modernizačních typů mezigeneračních
dvojic, relativně mírnější modernizační ten-
dence Poláků ovšem s vyšším počtem zlomo-
vých typů a naopak dominance perzistentní-
ho typu v německém pohraničí. 
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Dr. Petra Drauschke (Berlín), spolupra-
covnice prof. Alheita a členka německého
výzkumného týmu soustředila svůj příspě-
vek především na nutnost „nezapomenout“
na význam vzájemného národního srovnává-
ní. Za hlavní východisko projektu označila
výzkum „národních mentalit“ v pohraničí,
jejichž zjištěnou odlišnost (tudíž i jejich čas-
to zpochybňovanou existenci) konstatovala
na základě výsledků výzkumu a položila
otázku, zda-li je vůbec možné hovořit o jaké-
si zvláštní mentalitě obyvatel pohraničí na-
příklad ve srovnání s obyvateli ve vnitroze-
mí. Mentalitu nepovažuje za výsledek vlastní
reflexe, ale za pocit širšího historického
a kulturního vědomí národa.

O výsledcích bádání na polské straně
hranic euroregionu informovala doc. Irena
Slachciczova (Univerzita Wroclaw) a dokto-
randi A. Mrozowicki a M. Domecka. Příspěv-
ky se soustředily jednak obecně na roli hranic
v Evropě (hranice jako odcizení, Simmel)
a dále pak na kvalitu a charakter povahy sou-
sedských vztahů mezi Němci, Poláky a Čechy.
Největší pozornost byla podle očekávání vě-
nována vzájemným vztahům Poláků s Němci,
přičemž česko-polské sousedství doc. Slach-
ciczova interpretovala jako poněkud nudné,
lhostejné a bez vzájemných emocí. Naznačila
při tom ambivalentní způsob vztahu Poláků
k Němcům. Na jednu stranu jsou Němci ve
vědomí Poláků stále jako nepřátelé a hlavní
viníci rozpoutání druhé světové války, kteří
jsou zodpovědní za tragické následky na pol-
ském lidu. Na druhé straně jsou Němci pova-
žováni za představitele vyspělé západní civili-
zace a pilíř integrující se Evropy. V závěru
příspěvku dvojice doktorandů zdůraznila cha-
rakter národní identity v souvislosti s jedineč-
ností historického vývoje národů. 

Za český výzkumný tým vystoupili se
svými příspěvky doktorandi B. Spalová (FSV
UK) a O. Roubal (SOÚ AV ČR). B. Spalová
představila výsledky analýzy tří mezigenerač-
ních dvojic biografických rozhovorů obyvatel
českého pohraničí. Soustředila se při tom na
problematiku regionální identity a na zákla-
dě interpretace rozhovorů dospěla ke třem

vzájemně odlišným „typům“ vztahů k území.
S použitím jádrových citací (přímo se vzta-
hujících k předmětu zkoumání) z výpovědí
respondentů stanovila následující „obrazy“ –
proeuroregionální, lokál-patriotistický, o kte-
rém se uvažuje jako o nejčastějším modelu
vztahu k místu a nakonec český vlastenecký
obraz. Na otázku etnické identity se ve svém
konferenčním příspěvku zaměřil O. Roubal.
Na základě interpretace generačních dvojic
rozhovorů Lužických Srbů žijících na němec-
kém a českém území a jejich vzájemném me-
zigeneračním a národním srovnání v závěru
konstatoval silný vliv socio-kulturního pro-
středí na předávání vědomí etnické identity.
V závěru shrnul, že v případě Lužických Srbů
žijících na území Německa, život v lužicko-
srbské komunitě a specifický proces socializa-
ce a enkulturace vede k posilování etnického
vědomí a zvyšování asimilační rezistence vůči
jinému národnímu prostředí. V případě bio-
grafií Lužických Srbů žijících v českém pro-
středí konstatoval jejich „odcizení“ vědomí
sounáležitosti s původním etnikem a spon-
tánní asimilaci a přizpůsobení českému kul-
turnímu i sociálnímu prostředí. 

K diskusi přispěli svým vystoupením
i další domácí a zahraniční účastníci konfe-
rence. Prof. J. Leonski (Univerzita Štětín) se
ve svém příspěvku zamyslel nad pojmy kul-
tura a hranice a vyslovil otázku kulturních di-
mensí evropské integrace. Podle jeho názoru
vede k úspěšné integraci Evropy především
důvěra, loajalita a solidarita mezi lidmi, kte-
ří současně nesmí dopustit atrofii vzájem-
nosti morálních vazeb. S podobně teoretic-
kým příspěvkem vystoupil i Dr. Walde (Srb-
ský ústav v Budyšíně), který analyzoval po-
jmy kultura, civilizace a identita. S teore-
tickým přístupem koresponduje příspěvek
Dr. Alicje Hess-Leonské, jež se zabývala
vztahy lokálního příhraničního společenství
a evropské integrace z pohledu možných do-
padů a souvislostí.

Poznatky z probíhajících nebo dokonče-
ných projektů prezentovali prof. Macháček
(Trnavská univerzita), dr. Gorszko (Uni-
verzita Štětín) a dr. Moravcová (FHS UK).
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Prof. Macháček posluchače seznámil s po-
znatky výzkumu „Československá a Česká
a Slovenská identita“, realizovaného na půdě
Sociologického ústavu SAV. Navázal tak na
prezentaci probíhajícího mezinárodního pro-
jektu „Mládež a európska identita“. Předmě-
tem projektu je výzkum vztahů mezi evrop-
skou, národní, regionální, lokální a osobní
identitou v oblastech vybraných evropských
regionů (například Manchester-Edinburgh,
Madrid-Bilbao, Praha-Bratislava…). Dosavad-
ní poznatky výzkumu podle prof. Macháčka
a jeho týmu ukazují na význam politického,
občanského a psychologického aspektu při
procesu identifikace mládeže. Za hlavní
zdroje identity při tom označil zemi (stát) re-
gion, rodinu a partnera. 

Dr. Gorszko představil projekt řešící
„obraz Evropy ve vědomí polské mládeže“.
Vysvětlil, jak s použitím kvalitativní metody
zkoumaní (focus group interview) analyzují
nejrůznější podoby identity respondentů
a sledují způsoby strategií chování mladých
lidí vzhledem k novým možnostem (studi-
um, zaměstnání) v evropském prostoru. Ob-

raz Evropy ve vědomí mladých lidí přirovná-
vá velmi zajímavým a netradičním způso-
bem ke krásné dlouhonohé blondýně. 

V závěru konference vystoupila Dr. Mo-
ravcová s prezentací dosavadních výsled-
ků projektu „Identity, národních, etnických
a imigračních skupin na území České republi-
ky“. Projekt, řešený převážně etnology je sou-
středěn na problém identity člověka v rámci
skupin. Ve svém pojetí identity v rámci pro-
jektu zajímavým způsobem rozlišují identitu
deklarovanou a identitu žitou. Ve svém pří-
spěvku zpracovaném spolu s dr. D. Bittnero-
vou definují i hlavní faktory, které identitu
skupiny určují, a všímají si kontinuity ná-
rodních a kulturních identit cizích národ-
nostních skupin, které v současné době žijí-
cích v ČR. Sledují rovněž jejich demografic-
ký profil sociální charakter skupiny.

Mnohem podrobněji se můžete s jednot-
livými příspěvky autorů seznámit ve sborní-
ku s názvem Regionální identita obyvatel v po-
hraničí, který vydal Sociologický ústav AV ČR
na konci roku 2003. 

Ondřej Roubal
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