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Zatímco první část práce svým obsahem odpovídá his-
torické rešerši na téma československých vztahů od jeho 
vzniku až po rozpad, druhá je výzkumným projektem, 
ve kterém si kladu za cíl přiblížit fenomén rozpadu Česko-
slovenska z pohledu lidí žijících v příhraničních oblastech. 
Právě jich se rozdělení Československé federace nejvíce 
dotklo a promítlo se i do jejich každodenních životů. Mám 
za to, že srovnání různých a mnohdy protikladných pohle-
dů, prožitků a názorů obyvatel z obou stran hranice může 
být velmi zajímavé a poučné pro nejrůznější vrstvy obyva-
telstva, počínaje politiky, sociálními vědci či jinými odbor-
níky a konče širokou veřejností – obzvláště při příležitosti 
letošního dvacátého výročí rozpadu České a Slovenské fe-
derativní republiky.

První, teoretická část práce bude vycházet z historické 
analýzy vzájemných vztahů Čechů a Slováků ve společném 
státě až po rok 1992. Právě zde se zaměřím na poslední léta 
společného soužití, ale pro celkovou přehlednost shrnu 
ve stručnosti i celé předcházející období společné historie 
od roku 1918 se zvláštním důrazem na samotný vznik a pr-
votní uspořádání vzájemných vztahů. Byla to totiž doba 
vzniku nového státu, která do značné míry determinova-
la celé následné soužití – od tehdy nastalých záležitostí, 
událostí a schválených zákonů se odvíjí i mnohé problémy 
a spory, jež se projevily teprve později. První část tedy bude 
založena na historických pramenech, přihlédne však i k vý-
sledkům dosavadních zkoumání v oblastech politologie, 
sociologie a v dalších společenských vědách, tak aby byly 
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co nejvěrněji zachyceny události předcházející samotnému 
rozdělení na přelomu let 1992/1993.

Druhá, výzkumná část práce se zaměří na názory či pro-
žitky nejrůznějších českých a slovenských občanů z příhra-
ničních oblastí v raných 90. letech s ohledem na politické 
dění spjaté s rozdělením federace a samotný akt rozpadu. 
S pomocí orálněhistorické metody budu následně tyto roz-
hovory analyzovat a interpretovat a také se pokusím popsat 
důsledky rozdělení pro běžný každodenní život místních 
obyvatel. Je třeba si položit otázku, jak se změnil život obyva-
tel moravsko-slovenského pomezí, kteří žili v bezprostřední 
blízkosti druhé republiky, jakým způsobem rozpad federace 
narušil jejich pravidelné volnočasové aktivity, příbuzenské či 
přátelské vztahy nebo cestování či nákupy do druhé z repub-
lik. Projevilo se rozdělení i rozpadem pracovních poměrů?

Pro účely tohoto výzkumu, vedeného s lidmi z moravsko-
slovenského pomezí, jsem se rozhodl zaměřit se na oblast Zlín-
ského kraje – konkrétně na východní cíp bývalého zlínského 
okresu, který je z národopisného hlediska součástí Valaš-
ska. Zavítal jsem do obcí Nedašov, Nedašova Lhota a Sidonie. 
Na slovenské straně hranic je v těchto zeměpisných šířkách 
protějškem Zlínského kraje Kraj Trenčianský, kde jsem vý-
zkum prováděl v okresech Ilava, konkrétně v obci Tuchyňa, 
a také v okrese Dubnica nad Váhom – zde jsem výzkum usku-
tečnil v obci Horné Srnie a v osadě Rybníky. Počet narátorů 
jak z moravské, tak ze slovenské strany byl stejný: jednalo se 
vždy o pět lidí, dohromady se tedy k rozdělení Československa 
v tomto výzkumu vyjádřilo deset lidí z obou stran hranice. 
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METODOLOGIE

Úvod do metodologie
Rozdělení Československa se událo ani ne před dvaceti 
lety, přesto ale k tomuto tématu vyšlo poměrně rozsáhlé 
penzum knih psaných s různým odborným zaměřením 
a v rozličných žánrech. Tento relativně široký výčet pu-
blikací věnujících se rozdělení federace z nejrůznějších 
úhlů pohledu a používající rozmanité vědecké meto-
dy bych chtěl doplnit o orálněhistorický výzkum, který 
bude přinášet výpovědi lidí z obou stran hranic. Až do-
sud jsem se s obdobně strukturovanou prací či výzku-
mem na uvedené téma nesetkal. Od rozdělení ČSFR navíc 
právě uplynulo 20 let a mě samotného zajímalo, jaké asi 
budou postoje a názory lidí žijících v pohraničních ob-
lastech. Pro vypracování praktické, výzkumné části prá-
ce jsem i z výše uvedených důvodů zvolil metodu orální 
historie, která se v mnohých sociálních a humanitních 
vědách stala od 20. století (v zemích východního bloku, 
tedy i u nás, především od pádu komunistických režimů) 
jednou z metod, jak zachytit, zanalyzovat a interpretovat 
prožitek a zkušenost jednotlivce. Přál bych si, aby se tato 
práce mohla stát příspěvkem a alespoň malým obohace-
ním k tomuto již tak ze široka probíranému a diskuto-
vanému tématu, které se bytostně dotklo celé podstaty 
našeho státu a navždy ovlivnilo jeho směřování, stejně 
jako životy mnoha tisíců lidí obývajících obě dnes již roz-
dělené republiky. 
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Problematika výzkumu soudobých dějin metodou orální 
historie je velmi rozsáhlá, přesto bych rád v krátkosti shr-
nul alespoň základní poznatky, které jsou pro nezasvěcené 
čtenáře nezbytně nutné pro pochopení této metody. K ne-
dávným dějinám a jejich metodologii se vyjadřuje profesor 
historie Miroslav Vaněk: „Výzkum soudobých dějin přináší 
historikovi stále nové, přesnější a podrobnější informace 
o období, jehož aktéři a svědkové žijí mezi námi, a zároveň 
ho motivuje k hledání a propracování nových způsobů a me-
tod, jež by mu umožnily proniknout pod povrch věcných 
poznatků k hlubšímu pochopení dějinného vývoje na zá-
kladě individuálních zkušeností a prožitků těch, kteří tento 
vývoj formovali, ovlivňovali a sledovali.“ (Vaněk 2004: 7) 
Nosným elementem pro výzkum v orální historii už od je-
jích počátků bylo vyprávění, svědectví osoby (označované 
jako narátor), která zažila a prožila určité okamžiky, chví-
le, období, historické zlomy či události takříkajíc na vlastní 
kůži a ty se pak následně přetavily v určité vjemy a vzpo-
mínky, které zaznamenává a posléze také zpracovává 
a uchovává druhá osoba, v dnešním orálněhistorickém žar-
gonu nazývaná tazatel. Vznik orální historie jako metody se 
datuje od 30. let 20. století, je však třeba vzít v úvahu, že 
máme na mysli moderní orální historii. Přísně vzato se zde 
jedná o to, co si pod pojmem orální historie v dnešní době 
vlastně vybavíme, respektive co všechno se k ní pojí a co je 
spojeno s výzkumem v podmínkách moderní doby. Lidé ale 
měli již od pradávna tendenci si mezi sebou předávat ur-
čité informace historického charakteru, a uchovávat tak 
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