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Závěrečná zpráva o realizaci projektu Národní a regionální  identity v Tyrolsku a na Moravě 
(AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání)
 
Cílem výzkumního a pedagogického projektu bylo zmapovat sociální a kulturní síly ovlivňující 
formování národních a regionálních identit prostřednictvím výzkumně orientovaných kurzů paralelně 
realizovaných na Masarykově univerzitě v Brně a na Universität Innsbruck.
 
Přehled aktivit v roce 2011:
(a) Výuka předmětu na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity „SOC252/
SOC557 Národní a regionální identity: výzkumný seminář II.“ Kurz absolvovalo 13 studujících. 
Cílem tohoto semináře v jarním semestru akademického roku 2010/2011 bylo realizace výzkumních 
projektů zkoumajících národní a regionální identity. Kromě pravidelných společných konzultací 
se práce v kurzu se soustředovala na rešení metodologických a konceptuálních problémů které se 
vynořovali jednotlivých výzkumních týmech. Čtyři výzkumné skupiny byly schopné své výzkumy 
úspěšně dokončit: (i) Reprodukce a manifestace moravské národní identity v kyberprostoru. (ii) 
Moravské sekretárky - Odraz regionálnej identity. (iii) Focus group: Chápání moravské identity 
Moravskou národní obcí. (iv) Místa paměti na Moravu v Moravské Třebové.
 
(b) Společný seminář a metodologická dílna na Masarykově universitě dne 3.6.2011. Z Masarykovy 
university participovalo 13 studujících a jeden vyučující. Kromě prezentace výsledků výzkumů 
studujcích z Brna i Innsbrucku se setkání soustředilo na metodologické problémy kterými se 
konfrontovali jednotlivé výzkumné skupiny.
 
Oproti původnímu plánu se nerealizovalo druhé setkání v Brně z důvodu vytíženosti studujících a 
vyučujících to především na straně rakouského partnera.
 
Přehled aktivit v roce 2010:
(a) Výuka předmětu na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity „SOC251/
SOC556 Národní a regionální identity: výzkumný seminář I.“ Kurz absolvovalo 30 studujících. 
Cílem výzkumního semináře bylo zprostředkování teoretických a metodologických kompetencí, které 
jsou potřebné k vypracování vlastního výzkumního projektu zaměřující se na zkoumání národních a 
regionálních identit. V rámci výzkumního semináře vzniklo 14 individuálních a skupinových projektů 
výzkumu (např. Místa regionální a národní paměti v Moravské Třebové a blízkém okolí. Moravská 
identita kandidátů politické strany Moravané. Moravští historici jako nositelé moravské identity? 
Reprodukce moravanství skrze regionální kuchyni. Regionální identita amatérských hudebních 



souborů hrajících lidovou hudbu.). Výzkumné projekty studujících se budou realizovat během jarního 
semestru akademického roku 2010/2011.
 
(b) Společný seminář a metodologická dílna na Universität Innsbruck 23.11.2010. Z Masarykovy 
univerzity se zúčastnilo akce 9 studujících a jeden vyučující. Csaba Szaló participoval s 
přednáškou „Researching identities: a qualitative approach“ a studující představili své výzkumné 
projekty. Metodologická dílna se soustředila na možnosti a kritickou reflexi mezí kvalitativních 
výzkumních technik při zkoumání kulturních a sociálních identit.
 
Závěrečné hodnocení:
Nehledě na organizační a administrativní komplikace způsobené především odlišnými výklady 
pravidel (což způsobilo, že například vyučujícímu na české straně nebyl proplacen honorář za výuku 
v Innsbrucku, za ubytování studujících z Innsbrucku nakonec zaplatila rakouská strana, a vyučující 
z Innsbrucku bylo vyplaceno nižší honorář než byl naplánován v projektu) spolupráci a realizaci 
projektu hodnotím velice pozitivně a to především z hlediska jednoznačné prospěšnosti pro studující.
 
Vyúčtování nákladů za rok 2011 se nachází příloze. (Výučtování nákladů za rok 2010 bylo součástí 
průběžné zpráv za rok 2010.)
 
S pozdravem,
 
 

Doc. PhDr. Csaba Szaló,Ph.D.
e-mail: szalo@fss.muni.cz

 
 


