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Diplomová práce Zbyňka Muchy na téma “Migrace z Bangladéše do Evropy” se 
zabývá aktuálním tématem mezinárodní migrace do Evropy a specializuje se na 
relativně nový fenoménem migrace Bangladéšanů do Evropy. Práce tak reflektuje 
zvyšující se počty Bangladéšanů přicházejících do Evropy v posledních letech a 
také vzrůstající zájem badatelů v oblasti migračních studií, který odpovídá i 
zvyšujícímu počtu publikací na toto téma v dílčích evropských zemích.

Hlavním cílem předložené práce je analýza současného trendu migrace 
Bangladéšanů do Evropy a poskytnutí náhledu do situace týkající se mezinárodní 
migrace panující v Bangladéši z perspektivy tamějších odborníků na migraci z řad 
místních akademiků, pracovníků nevládních organizací a dalších „stakeholderů“. 
Pro naplnění těchto cílů si autor předkládané diplomové práce stanovil následující 
výzkumné otázky: 

1) Jaké jsou hlavní příčiny a faktory podmiňující emigraci z Bangladéše v současné
době;

2) Jaké jsou hlavní zdroje informací pro rozhodování migrantů?;

3) Jaké jsou hlavní trendy migrace mezi zdrojovými regiony a cílovými 
destinacemi?

Cíle DP i výzkumné otázky jsou formulovány jasně, přiměřeně a mají jednoznačný 
výzkumný charakter. Cíle jsou zcela relevantní a vycházejí z aktuálních teoreticko-
empirických poznatků na dané téma a pro danou geografickou oblast.

Práce je vhodně teoreticky ukotvena na základě konceptů migračních teorií, 
jasného teritoriálního vymezení v rámci jižní Asie i kulturního a sociálního 
prostředí.

Autor provedl podrobnou a vyčerpávající kvalitní literature review na základě 
analýzy odborných textů z aktuální literatury ze zahraničních časopisů a knih.

Kvalitativní metodologie práce, tj. expertní hloubkové a polo-strukturované 
rozhovory s patnácti respondenty, kteří byli dotazování přímo v Bangladéši na 
začátku letošního roku je vhodně zvolená pro tento typ práce, jeho téma i zvolené 
cíle, stejně tak jako i pro zmíněné výzkumné otázky. Počet získaných respondentů 
je dostatečný. 



Autor sám provedl výzkum a terénní šetření v Bangladéši, což hodnotím vysoce 
pozitivně. Získané informace a data jsou tímto unikátní a vysoce aktuální.

Zbyněk Mucha dochází k následujícím závěrům: (i) Neexistuje jediná konkrétní 
příčina pro emigraci z Bangladéše, protože se jedná o souhru celé řady různých 
faktorů, což potvrzuje i zahraniční odborná literatura; (ii) Migranti čerpají 
informace primárně od svých příbuzných, přátel a tzv. dálálů, jež jsou 
problematickou složkou bangladéšského migračního systému; (iii) 
Socioekonomický profil migrantů a region původu může korelovat s cílovou 
destinací. 

Výsledky analýzy rozhovorů a jejich interpretace se jeví jako v pořádku a 
odpovídají běžné úrovni diplomové práce na kvalitních zahraničních univerzitách v
Západní Evropě. Výsledky analýzy jsou vhodně diskutovány v příslušné části této 
DP. Závěr korektně obsahuje odpovědi na výzkumné otázky z úvodních částí 
práce. Odpovědi jsou formulovány osobitým stylem autora DP.

Práce je dlouhá cca 90 stran, včetně příloh, seznamu literatury a úvodních stran. 
Formální, stylistická i citační úroveň DP je výborná. Pouze způsob citace zdrojů v 
textu je poněkud složitější a dnes v sociálních vědách již téměř nepoužívaný. 
Nicméně autor dodržel pravidla daná Ústavem. Seznam použitých zdrojů obsahuje
dostatečné množství odborných pramenů, i když samozřejmě nemůže být 
vyčerpávající. Grafická úroveň DP je v pořádku a je vhodně doplněna celou řadou 
fotografií, grafů, tabulek a map, které významně pomáhají upřesnit předkládané 
informace a prostorovou orientaci.

Zbyněk Mucha dobře spolupracoval po celou dobu realizace DP, konzultoval její 
obsah, metody, sběr dat i jejich analýzu a interpretaci. Jeho přístup byl příkladně 
vysoce pozitivní, nadšení mimořádné. Nicméně jisté pasáže trpí nedostatky 
spojené s formulování textu „na poslední chvíli“. Delší časové období věnované 
psaní by kvalitě rozhodně prospělo.

Práce má přínos pro českou vědu, rozšiřuje a prohlubuje tak tématicky českou 
indologii i asijská studia v České republice, především právě pro oblast jižní Asie. 
Neznám žádnou práci na stejné téma z oblasti Bangladéše od českého 
studenta/ky s realizací terénního šetření v této zemi.

Závěrem, předložená DP má nadstandardní kvalitu v českém prostředí a její 
výsledky by měly být publikovány v některém prestižním odborném zahraničním 
periodiku. Autor práce má vědecký potenciál, který by měl být využit a rozvíjen v 
jeho dalším doktorském studiu.  Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji
hodnocení výborně.



Otázky k obhajobě:

1. Kam by měl směřovat další výzkum na toto téma?

2. Lze najít nějaké využití výsledků této DP pro rozvoj české indologie?

Pozn: Autor tohoto posudku neměl možnost ověřit kontrolu míry plagiátorství této 
DP s jinými autorskými pracemi.

Datum: 4.9.2018

Autor posudku: Robert Stojanov


