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ÚVOD A METODICKÝ PØÍSTUP A CÍL
Motto:  ,Identita je v nìkterých rysech podobná
zdraví. Èlovìk si je uvìdomí, jen kdy jsou potíe
s nìkterým elementem pøi konfrontaci s novými pøíleitostmi nebo s transformací, která mùe zpochybnit
minulou normalitu (Lesaar 2001: 179).
Pojem identita je pomìrnì rùznorodì definován, co je
ovlivnìno úhlem pohledu (napø.psychologa, sociologa,
antropologa, politika apod.). Mùe být pojímána jako
pojem z oblasti psychologie osobnosti (vìdomí trvalé
totonosti vlastní osobnosti) a jeden ze znakù psychické
normality. Je spojena s hledáním seberealizace a autentiènosti jednání a bytí. Sociální psychologie i sociologie mohou na toto navazovat chápáním identity jako
problému spoleèenské konformity (napø. pøi plnìní spoleèenských rolí), pøípadnì reflexí jedince v rùzných ivotních etapách o jeho místì mezi (významnými) jinými
a o souvislosti nebo diskontinuitì jeho hodnot (Velký sociologický slovník 1996: 414415).
Ve zkratce mùeme identitu nazvat sebedefinicí. Monosti (a uiteènost) sociologického definování identity
jsou vak mnohem bohatí a vrstevnatìjí a vztahují
k sobì jedince a jeho okolí na nejrùznìjích úrovních.
Tìsná vazba je nepochybná (a umonìná v rùzné podobì procesem socializace) mezi identitou a tradicí jako
pøedáváním vzorù chování (jako souèásti kultury) dalím
generacím (Jandourek 2001: 259260).
V tradièní spoleènosti tvoøila znaènou èást identity
jedince tradice díky jeho vazbì na (irí) rodinu, kmen,
obec Tradice pomáhala pøekonat obtíná období
a uchránit to, co spoleèenství povaovalo za podstatný
vnìjí rys své existence. Èlovìk pod vlivem sociální kontroly definoval svou spoleèenskou identitu dodrováním
uznaných a sdílených tradic. Okruh, v nìm byly tradice
dodrovány, byl v podstatì jednolitý, co umoòovalo
obecnou platnost a jednoznaènost tradic.
V moderní spoleènosti se obecnì uvolòuje síla tradièních vzorù  také proto, e z nich nelze ji tak jednodue
èerpat návod k jednání. Na druhé stranì oslabená sociální kontrola nad dodrováním tradice pøispívá k tomu,

aby se èlovìk identifikoval s vìtím poètem skupin
a sociálních útvarù, take jeho identita je pestøejí.
Tradice ve smyslu kontrolovaného pøedobrazu ádoucího jednání je tøeba odliit od vztahu k tradicím ve smyslu
dobrovolné volby, výbìru nìkterého z prvkù tradice
(Musil 2001).
Teoretický a metodologický pøístup k problému regionální identity je dán jejím zaøazením mezi tzv. kolektivní
identity a pojetím mnohovrstevnatosti identity jedince
v moderní spoleènosti. Autoøi, z nich vychází první úvaha nad tématem, èasto spojují národní a regionální problematiku identity s existencí a otázkami rozíøení
Evropské unie v pøítích letech. Je tedy vhodné dále uvaovat o monostech empirického zjiování existence èi
neexistence lokálnì definované kolektivní identity (lokality, regionu), o její pøípadné operacionalizaci a výzkumné hypotéze .
PØEHLED NÌKTERÝCH POJMÙ
Kolektivní identita
Identita je mnohorozmìrný pojem,který mùeme interpretovat zjednoduenì na dvou úrovních:jako
 identitu osobní a
 identitu kolektivní (tzv.my - identita) (Gyárfáová 2001:
39).
Ke kolektivní identitì se èasto poèítají dalí pojmy jí
podøazených identit, napø. identita sociální, národní
(pøíp. evropská, globální) V posledních letech se sociální vìdy zabývají intenzivnì vztahem mezi národními identitami a vytváøející se evropskou identitou. Vechny
tyto typy se týkají velkých skupin lidí, proto je zahrnujeme ke kolektivní identitì.
Kolektivní identita plní øadu funkcí , z nich za nejvýznamnìjí bývá povaována integraèní funkce, vytváøející ducha solidarity a pocit sounáleitosti mezi èleny
komunity. Pøedbìnì mùe být kolektivní identita definována jako pocit lidí, e jsou navzájem stejní, nebo e patøí k nìjakému spoleèenství.

Ælánek vychází z textu zpracovaného v rámci a s podporou výzkumného zámìru MSM 411100011 Sociální a regionální rozvoj
venkovského prostoru v Èeské republice (Majerová 2001).
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Identita je výrazem pøirozené lidské potøeby pøísluet
k vyímu celku. Rùzné typy identit vycházejí z pøíslunosti k urèitému území, pøíp. politickému celku (stát,
vlast, region, obec), k urèité etnické (jazykové skupinì,
k urèité ideologii (politické, k náboenství), ke kultuøe,
k sociálnímu nebo ekonomickému celku, k právnímu rámci, k urèité skupinì sociální , profesní. Tyto rùzné typy
jsou historicky promìnné , mohou existovat samostatnì,
paralelnì vedle sebe, v urèitém hierarchickém poøadí ,
nebo se vzájemnì vyluèovat. (Národní kultura a identita
2001).
K základním parametrùm konstituování kolektivní
identity ve smyslu pøináleení ke skupinì lidí mùeme
poèítat následující rysy (Melucci 1989: 3435, cit. Plavak 2001: 79):
 dochází k sebe-vnímání prostøednictvím specifických
kulturních rysù,
 spoleèné vìdomí je posilováno aktivními strategiemi
inkluze nebo exkluze na základì pociování my (nae
skupina) a oni (jiná skupina, cizinci),
 proces budování kolektivní identity pokraèuje v èase
a zahrnuje zároveò kolektivní pamì i amnézii,
 proces budování identity probíhá ve specifickém prostoru, který v sobì nese význam pro sebe-definující skupinu.
Tradièní chápání kolektivní identity vycházelo
z pøedstavy, e jde o pevný rys (danou primární podstatu) dané komunity a ta se automaticky vtiskne jakémukoliv èlenu komunity (jako napø. èerná barva pokoky).
Naopak moderní (a postmoderní) sociální teorie vidí
kolektivní identitu jako výsledek kompletního identifikaèního procesu, jako sociální konstrukci.
Identifikaèní proces mùe být racionální i emocionální
 jedinec se cítí pøitahován k rysùm komunitním nebo je
sám sobì pøipisuje. Kolektivní identita je konstruována
uvnitø procesu identifikace, který se øídí dvìma vzory:
inkluzí a exkluzí, vytvoøením ohranièení mezi tý
a jiný (Lesaar 2001: 180181).
Tento koncept jinakosti známe napø. z typologie
vnitøních a vnìjích skupin, ale také z fenomenù etnocentrismu a xenofóbie i z rùzných politických konfliktù (ti druzí, cizí). Na druhé stranì má pro jedince
fundamentální orientaèní povahu potøeba odliit své
lidi od ostatních.Také je tøeba vzít v úvahu pøirozený
rozdíl mezi konstrukcí kolektivní identity, který uskuteèòuje komunita sama (insider  Selbstzuschreibung)
a konstrukcí provádìnou nìkým jiným (outsiderem  Fremdzuschreibung). Rozpory takto vzniklé mohou být øeeny napø. politickým nebo vìdeckým diskurzem
o povaze identity (Karklins 2001, cit. Lesaar 2001: 181).
Stejnost a jinakost je vnímána jako podstatné mìøítko
pro konstituování kolektivních identit, jako jsou identita
obce, regionu, národní identita atd.
Identita je odvozena z latinského slova idem (tý),
co smìøuje ke dvìma významùm: absolutní shodnost
(identiènost) nebo charakteristické zvlátnosti, které pøetrvávají v èase. Proto pojem identita umoòuje dvì cesty, jak srovnávat nebo vztahovat k sobì osoby nebo vìci:
na základì podobnosti, nebo na základì rozdílù (Brod264

ský 2001: 21). Identita je spojena se slovem identifikovat (ve smyslu urèovat, poznávat totonost), spojovat
se s nìkým nebo nìèím, utøídit (pojmenovat) skupiny lidí
nebo vìcí (Jenkins 1996, cit. Brodský 2001: 21).
Ze základního principu, e lidé patøí k více ne jedné
komunitì, vyplývá, e bìnì dochází ke konstruování
vìtího mnoství kolektivních identit souèasnì (napø.
souèasnì se èlovìk mùe identifikovat se svou obcí, profesí, politickou stranou, státem ). Pøedpokládá se existence mnohonásobných, vícevrstvých identit, které se
skládají z øady jednotlivých rozdílných identit. Ty mohou
koexistovat, doplòovat jedna druhou, ale také být
v konfliktu.
Pøi vymezení kolektivní identity rùzného typu mùeme
mít na mysli nìkolik aspektù identifikace:
 proces samotný a jeho prùbìh,
 výsledek procesu,
 subjekt procesu, tj. rysy komunity (Lesaar 2001: 181).
Posledním z uvedených aspektù se zabývá øada autorù a snaí se v rámci politického diskurzu stanovit nìkterá rozhodující kritéria pro politické formy kolektivní
identity. Za paradigmatická kritéria mohou být povaována kritéria primární jako je napø.etnická pøíslunost,
kritéria obèanská, jako je napø. politický systém a kritéria
posvátná, jako je náboenství (tamté).
Hlavními póly diskuse o podstatì identity byli pozitivisté a konstruktivisté (Drulák 2001: 12). Pozitivisté vycházeli z etymologie slova identita a doli k názoru, e
národní identita je pùvodní, pøirozená a nemìnná, je to
podstata etnicity. Kulturní identity jsou povaovány za
dané a stabilní.S tímto pozitivistickým pohledem souvisí
i diskuse o støetu civilizací (Huntington 1993).
Konstruktivisté povaují identitu za sociálnì konstruovanou a tedy otevøenou ke zmìnì, spíe konvenèního
ne pøirozeného rázu.
Jak ji bylo uvedeno, proces konstruování identity probíhá na principu vymezování se proti druhým. K ,jiným americkým identitám patøili v rùzných obdobích
Indiáni, Anglièané, èernoi, komunisté, Sovìti nebo teroristé Vyuití Východu jako tìch druhých je obecný
zpùsob pøi formování evropské identity (Campbell 1992;
Neumann 1999, cit. dle Drulák 2001: 13).
Umìlé vytváøení kolektivní identity se transformovalo
za socialistické minulosti do èastého pouívání pojmu
spoleènost, který pøeváil nad zájmem o jednotlivce
a rodiny. Formální socializace podporovala toto pojetí.
Spoleènost (Holý 2001: 2425) byl pojem urèený
k vytváøení kolektivní identity, která byla pøedmìtem
politického a ekonomického úsilí a v jejím zájmu se ve
uskuteèòovalo. Tento pojem byl zaklínadlem stranických
a vládních øeèníkù i jejich oponentù a kritikù (kteøí se
nìkdy odkazovali ke stejné kolektivitì jakoto k národu). Pro obì tyto skupiny byla spoleènost èinitelem
s vlastními cíli, aspiracemi a pøáními, jen má vlastní vùli
a morálku. Jednalo se o entitu, která jednotlivce pøijímala
nebo vyvrhovala, nebo od které se jednotlivci prostøednictvím svého jednání, názorù nebo úmyslù mohli distancovat. Jestlie se spoleènost jako celek, a nikoli
skupiny nebo jednotlivci, ze kterých je tvoøena, mìla stát
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aktivním subjektem dìjin a vytváøet nový sociální øád 
dokonalejí ne vechny pøedchozí  musela být neustále vedena patøièným smìrem.
Uvedený citát pøipomíná posunutí významu kolektivní
identity v nedávné minulosti. Je moné, e také deformované preferování kolektivní identity vedlo po roce 1989
u nás k odklonu veøejnosti od ní a ke zdùrazòování identity individuální.
Pojem kolektivní identita je Bergerem a Luckmannem oznaèen za zavádìjící (Berger, Luckmann 1999:
170172). Identitu povaují za klíèový prvek subjektivní
reality. Identita se utváøí bìhem sociálních procesù. Jakmile je vytvoøena, je udrována, obmìòována, dokonce
i pøebudovávána sociálními vztahy. Sociální procesy, je
se podílejí na formování i udrování identity, jsou dány
sociální strukturou. Identity vytvoøené vzájemným pùsobením organismu, individuálního vìdomí a sociální
struktury zpìtnì sociální strukturu ovlivòují, udrují,
obmìòují a dokonce ji i pøebudovávají. Spoleènosti mají
své dìjiny, v jejich prùbìhu vznikají urèité identity. Tyto
dìjiny jsou vak vytváøeny lidmi s urèitou identitou.
Budeme-li mít tuto dialektiku neustále na pamìti, vyhneme se zavádìjícímu pojmu kolektivních identit Urèité
historické struktury dávají vzniknout typùm identit, které jsou v kadém jednotlivém pøípadì dobøe rozpoznatelné Identita je jev, který je výslednicí dialektiky vztahu
jedince a spoleènosti. Typy identit jsou vak výhradnì
sociálními produkty a pøedstavují relativnì stabilní prvky objektivní sociální reality (míra jejich stability je samozøejmì opìt dána sociálnì.
Národní a evropské identity
Pojem identita prodìlal velký vývoj hlavnì v podobì
pojmu národní identita. Otázky národù, národních identit a nacionalismu byly shodnì marginalizovány ji od 50.
let 20. století shodnì jak liberalismem, tak marxismem,
dominujícími v sociálních vìdách. (Marxismus odmítal
jiné ne ekonomicky orientované identity a liberalismus
dával principiálnì pøednost individuální orientaci.) Teprve se skonèením politiky blokù v Evropì po roce 1989 se
vrací otázky identit regionálních, národních a potencionálnì i evropských k diskutovaným tématùm a praktickým problémùm k øeení (Drulák 2001: 1214). V 90.
letech je koncepce identit nejen analyticky, ale také
politicky rozpracovávána.
Støedem zájmu je otázka vztahu mezi národní a evropskou identitou, proto jsou znovu reflektovány vechny
typy kolektivních identit. Rada Evropy organizuje øadu
kulatých stolù o Evropské identitì, v roce 2001 vznikla
deklarace Hledání prvkù evropské politické identity.
V poslední dekádì pùsobí i formující se snahy o pøeshranièní spolupráci sousedících regionù.
V posledních desetiletích se diskutuje o národní a evropské identitì v rámci Evropy, ale od 90. let 20. století jsou
pøedmìtem zájmu i v zemích, které se ucházejí o vstup do
2

EU. Sociální vìdy i politici vztah tìchto pojmù stále
upøesòují, stanoviska v jednotlivých zemích jsou výsledkem politického diskurzu. Otázka identit je vyuívána jak
euroskeptiky, tak k podpoøe evropské integrace, ale také
nacionalisty. Existuje ji øada oficiálních dokumentù EU,
v nich je prohlaován respekt k národním, regionálním
i lokálním identitám èlenských zemí. V jiných dokumentech se konstatuje, e se nemá jednat o opozièní, konkurenèní vztah mezi napø. evropskou a národní identitou, ale
o komplementární model (Lesaar 2001: 179).
Kritéria evropské identity, která hrají rozhodující roli
(napø. i pøi posuzování vstupu nových èlenských státù)
(Lesaar 2001: 185187):
 geografická kritéria jsou výchozí, ale v nìkterých pøípadech ponìkud sporná (napø. odpovìï, zda jsou Evropany obyvatelé nìkterých ostrovù v Atlantském oceánu
nebo ve Støedomoøí apod.),
 jazyková kritéria vytváøení evropské identity spíe komplikují rùznorodostí jazykù (43 pouívaných v Evropì).
Pøípadná jazyková hegemonie nìkterého jazyka (angliètiny) by se mohla stát problémem, nicménì zatím je problémem i alternativní øeení se zlepováním obecné
znalosti rùzných jazykù,
 historická kritéria  mohou navázat na spoleènou minulost a provázanost dìjin evropského prostoru a mohou
tak poskytnout irí kontext pro vnímání událostí ne
pouze jednotlivé národní historie,
 kulturní kritéria jsou rovnì významná pro formování
evropské identity: jednotlivé kultury s rùznými koøeny
se prolínaly a ovlivòovaly (i s pøispìním vlivu køesanského náboenství),
 ekonomická a sociální kritéria jsou povaována za velmi
významná pro konstruování evropské identity: vzory
ekonomického rozvoje a sociálního ivota byly podobné, Evropa vytvoøila tradici výmìny zboí, práce i knowhow. Simultánní sociální krize a aktivity vedly k formování sociálních seskupení, která je mono definovat
na evropské úrovni.
Tato kritéria jsou obecnými pojmy, reflektujícími souèasnou i historickou rùznost ivota lidí v Evropì, ale také
jeho shodné znaky.Vìtí rozdílnost a zvlátnosti musíme
konstatovat, pokud se budeme zabývat národními, lokálními a regionálními identitami.
Sebedefinice vlastního evropanství není bezproblémová: øada postkomunistických zemí støední a východní
Evropy spojuje svou transformaci s návratem do Evropy (Drulák 2001: 14; Lesaar 2001: 181) a chce tak navázat na døívìjí tradici. Své evropanství samozøejmì
pøedpokládá, co nemusí být respektováno západními
zemìmi a tento konflikt insider-outsider pojetí identity
vede k naléhavosti vzájemného vyjasòování .
Podle nìkterých autorù ji pøestává platit døívìjí pøedpoklad, e národní identita je dominantní v hierarchii
identit. K pøípadnému posunu mohla vést podpora problematiky regionù a vzrùstající váha Evropy ve vnímání
lidí2.

Æeská národní identita není pøedmìtem zájmu tohoto pøehledu.
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Národní identita je spojována s jazykem, historickými událostmi, osobnostmi, mentalitou, institucemi (Drulák 2001: 15), je vak otázkou, do jaké míry existuje shoda
ve spoleènosti o obsahu konstrukce identit. Pramenem
k poznání stavu konkrétní národní identity mùe být veøejný diskurz, ale také rùzné typy sociologického, historického, antropologického a dalích výzkumù. Metodologické postupy výzkumù by mìly pouívat co nejotevøenìjích pojmù, aby obsáhly vechny elementy kolektivní zkuenosti dané skupiny, které jsou povaovány
za dostateènì dùleité, aby byly souèástí její sebedefinice, a je to spoleèná krev nebo národní kuchynì (Drulák 2001: 14).
Tohoto východiska bude zøejmì uiteèné vyuít i pøi
hledání prvkù lokálních identit vèetnì úvah o identitì
regionální.
Lokální a regionální identita
Lokální a regionální identity mùeme chápat jako teritoriálnì, politicky, kulturnì, ekonomicky, administrativnì,
historicky vymezené identity. Jejich dùleitou charakteristikou je svázání s urèitým prostorem. Stejnì jako jsou
druhy identity sociálním konstruktem (Berger, Luckmann
1999: 170177), je i region konstruktem.
Zmìny v pojetí teritoriálnì koncipované identity komentuje napø. Robert B. Reich (1995: 335336): Loajalita
k místu  k mìstu, regionu èi zemi  døíve pøirozenìji odpovídala vlastnímu hospodáøskému zájmu. Jednotliví
obèané podporovali vzdìlávání, silnice a dalí zlepování obce, i kdy jakoto jednotlivci krátkodobì vyuili jen
zlomku toho, co zaplatili. Oèekávali toti, e takovéto
obìti budou nakonec bohatì odmìnìny. Obèanský aktivismus, veøejné investice a hospodáøská spolupráce byly
ve shodì s Tocquevillovým principem správnì pochopeného vlastního zájmu Výsledné sítì vzájemné hospodáøské závislosti podporovaly obèanské návyky
Státy se stávají regiony globální ekonomiky a jejich obèané pracovníky globálního trhu Otázkou je, zda jsou
obèanské návyky dostateènì silné, aby odolaly odstøedivým silám nové globální ekonomiky. Existuje dostatek
prosté loajality k místu, dostatek obèanské loajality, která by nás inspirovala k obìtem i pøi absenci osvíceného
absolutního zájmu? Koneckoncù jsme vichni nejen
úèastníky hospodáøské hry, ale i obèany. I kdy pùsobíme na trhu, ijeme ve spoleènosti. Jak pevné je sociální
a politické pouto v dobì, kdy se uvolòují pouta ekonomická? Reich uvauje podrobnì o spojitosti místa, lidí
a idejí.
Teoretikové pozdnì moderní a postmoderní spoleènosti, spoleènosti rizika (Giddens, Beck) rozliují tradièní
spoleènost, kde tradice a identita území je dána, orientace lidí je dána a jedinì moná. Na druhé stranì pak spoleènost souèasná poskytuje monost volby, výbìru
identity i tradice, pøípadnì odmítání tradice (Musil 2001).
Lidé se cítí v rùzném stupni svázáni se svým mìstem
nebo vesnicí, se svým regionem (v tom smyslu, jak region sami chápou), se svou zemí i s Evropou. Jeden
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z výzkumù pøinesl údaje, které u rùzných evropských
zemí vykazují pomìrnì vysoké procento respondentù,
cítících blízkost ke vem ètyøem rozmìrùm prostorového
(ale nejen prostorového) zakotvení, pøièem dùraz na
Evropu byl samozøejmì nií ne na ostatní rozmìry (Lesaar 2001: 182). Jak ji bylo uvedeno, mùeme mluvit
o mnohonásobných nebo vícevrstvých identitách.
V nìkterých situacích doplòují mnohonásobné identity
jedna druhou, v jiných kontextech mohou být v konfliktu. Této situace je mono vyuívat pozitivnì i negativnì:
pluralistní politika se mùe pokusit vyuít rozdílnosti
identit k jejich vzájemné podpoøe, ale také k vyhrocení
a pøípadnì k vytváøení rozdílù mezi nimi.
Materiál Vize  Národní a kulturní identita navrhuje
spontánní budování zdola napøíklad podporou komunálních i regionálních aktivit, pìstování lidových i celonárodních tradic nebo vytváøení jedineènosti mìsta (kraje)
v rámci národního a státního celku (Národní a kulturní
identita. Vize... 2001).
DISKUSE
Budeme-li uvaovat o vhodnosti diskutovaného pojmu regionální identita, vyjdeme z pøedpokladu, e region i identita jsou urèité konstrukty. Mohou být definovány v rùzných okruzích.
Nevhodnì zvolený rámec (napø. administrativnì stanovený region, který bude vymezen mimo ekonomické, sociální, kulturní, historické, geografické a dalí tradice
a spádovost) mùe pøináet problémy s hledáním i samotnou existencí identity lidí na tomto teritoriu, s jejich ztotonìním s daným regionem. Respektování sociálního
vìdomí lidí, sociální mapy regionu a paralelní výzkum regionalizace z hlediska sociálnì kulturní konstrukce regionù by mohly pøispìt k efektivnìjímu
fungování regionù (Hubík 2001) a v neposlední øadì
k posílení monosti formování regionální identity.
Záleí tedy na tom, zda je region vymezen politicky
(mùe pøesahovat do jiného pøirozeného regionu, otázka respektování mikroregionù atd.) nebo spíe sociologicky. Regiony stanovené podle sociokulturních hledisek
(napø. ve Francii) vìtinou respektují tradici, tradièní
regiony vak nejsou jedinou moností strukturace. Prostorová struktura vnímání se zmìnila. Nìkolik posledních generací i pøes své odliné ztotonìní s místem
(okolím) vnímá podobnì svùj prostor k ivotu: jako svou
obec, spojnici (dálnici, silnici, tra), mìsto. Pøed sto lety
vak lidé vnímali svùj prostor ve vymezení vlastní obce,
kostela, správního støediska, poutního místa atd. (Musil,
Gregor 2001).
Proto také definice regionálního spoleèenství nemá
stejnou spojitost s konkrétním místem. Ve spoleènosti
tradièní má konkrétní místo a s ním spojená identita klíèovou roli, je neodmyslitelnì pøítomno, proto také je dána orientace lokálního, regionálního spoleèenství.
Na druhé stranì regionální spoleèenství postmoderní
spoleènosti je mono povaovat za ad hoc spoleèenství lidí, jejich identita s regionem je pøivedla k angaAGRIC. ECON., 48, 2002 (6): 263–268

ovanosti (napø. ekonomické, kulturní ), èi angaovanost v rámci lokálním tyto lidi pøivedla k urèité podobì
identifikace s regionem?
Proces schematicky znamená rozhodnutí tìchto lidí, e
je v jejich zájmu vyuívat zdroje regionu, take zaèali
participovat na aktivitách, co vytváøí jejich spoleèenství
a identitu s regionem (Musil 2001). Jejich identifikaci
vak musíme povaovat za dílèí, parciální.
Pokud budeme zjiovat empiricky okolnosti, podmínky a dùsledky identifikace lidí s regionem, mùeme si
vimnout napø. následujících hledisek (Musil, Gregor
2001):
• kteøí lidé participují na rùzných aktivitách v regionu,
• jakých zdrojù regionu vyuívají,
• jaká forma participace v regionu vznikla nebo vzniká,
• jakou úlohu v rámci identity jedince hrají zdroje a vazby
v regionu:
 zda je to pro jedince podstatná èást jeho identity nebo
vedlejí,
 zda je pro èlovìka region významný z hlediska reprodukce nebo transgrese (Petrusek),
 zda jde o kontakt na dálku nebo bezprostøední (v prostoru, nezprostøedkovaný).
Regionální identitu je moné zkoumat také napø. na otázce mezigeneraèního pøesunu hodnot obce a regionu
v rámci rodin a u v rovinì ideální (pøání) nebo reálné
(ztìlesnìné uskuteènìnou mobilitou): srovnání nejstarí
generace, plnì ztotonìné s obcí, se støední generací uvaující o zmìnì, ale zakotvené v obci a s nejmladí generací, která obec svého dìtství povauje za pøechodný
prostor a orientuje se jinam (Musil 2001). Srovnání tohoto schématu s realitou souvisí také se zkoumáním postojù k tradicím.
Otázka vztahu identity a vyuívání tradic souvisí mj.
s tím, e souèasná kultura pøipoutí nejrùznìjí monosti
projevù: pro regionální kulturu má podstatný význam, e
je vybírána jako dílèí modus, jedna z øady. Sociální dohled nad tradicemi jako souèástí kultury tedy nemùe
být pøíli striktní, ale na druhé stranì je pøíznaèné, e
urèité sociální kategorie se podrobují nìkterým tradicím
vlastní volbou, ale opìt výbìrovì: to se týká napø. folklórního stylizování chalup, zvlátì v oblastech s výraznými folklorními rysy.
Identifikaci s regionem a jeho kulturou by bylo mono
sledovat také srovnáním toho, co povaují za typické
rysy své územní oblasti stálí trvalí obyvatelé, ti stálí obyvatelé, kteøí dojídìjí jinam za prací, a ti, kteøí v regionu
nemají trvalé bydlitì. Vzhledem k tomu, e za souèást
naí souèasné národní identity je povaováno chalupáøství (Holý, Brodský  cit. díla), je moné zváit i podíl tohoto fenoménu na formování identity ke konkrétnímu
regionu (adoptování dílèí identity), stejnì jako je mono zkoumat podíl ekologických a estetických hledisek
na vzniku a upevnìní regionální identity. Významným kritériem identifikování regionu mùe být struktura a zastoupení ekonomických aktivit.
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ZÁVÌR
Empirické etøení mùe postupovat rùznými kroky, zamìøit se na to, èím je konkrétní region dùleitý pro èlovìka v nìm (konotace regionu jsou rùzné), mùe také
postupovat tak, e lidé sami vymezí hlediska k vymezení
identity regionu. Je mono sledovat obsah dalích dílèích identifikací respondentù a z nìj odvozovat, zda
v této souvislosti hraje regionální identita výraznìjí úlohu èi ne. etøení se mùe zamìøit i na výèet místnì a krajovì dodrovaných tradic (napø. hody a slavení svátkù)
a jejich frekvenci, èi naopak na zjiování, co lidé sami
by nazvali tradicí, spojenou s místem.Srovnat mùeme
tento fenomén u usedlých obyvatel a u pøistìhovaných
nebo pøechodnì v lokalitì pobývajících. Stejnì se nabízí
hledání míst, která lidé z regionu povaují za atraktivní
pro cizí návtìvníky . O regionální identitì mùe vypovídat i vyjádøení stupnì sympatií nebo antipatií k sousedùm (obcím, regionùm), stereotypy v postojích k nim,
informovanost o okolních místech, názor na ohranièení regionu, ale také vìdomí typických znakù náøeèí
nebo odliností hovorové èetiny, pouívané v místì.
Na základì zjitìných poznatkù by snad mohla vzniknout urèitá mapa identifikací (Musil, Gregor 2001), která by jednak vymezovala prostorovì region, tak jak je
chápán pøímo obyvateli, jednak by pomohla najít pøesnìji hlediska, která vymezují identitu lidí. Vycházíme-li
z pøedpokladu, e pùsobení sociální struktury a kultury
(oba pojmy v irím smyslu) je vzájemné a e tedy existující kultura (regionu) ovlivòuje sociální struktury, je stupeò identifikace obyvatel s regionem nebo naopak
nedostatek identifikace významný. Pokud má obecnì region být ivotaschopný, je uiteèné poznávat ty prvky
v regionu, které lidi pøitahují a tyto prvky posilovat . Prvním krokem ( a výzkumnou hypotézou) mùe být hledání
odpovìdí na otázky, zda a èím je region (a vùbec lokalita)
pro lidi významný.
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