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Bakalářská práce Aleksandry Krystevy se věnuje problematice migrace, resp. otázce etnicity 

v globalizovaném světě. Autorka nezůstává ovšem o prvoplánového tématu integrace, interkulturní 

komunikace, sociálních sítí či konstrukce etnické identity v důsledku etnoemancipačních podnětů. 

Vybírá si velice invenční téma, téma vázané na materialitu a legislativní rámce etnicity. Zabývá se 

kartou Poláka, tedy přesněji agency dokumentu (dokladu alternativního státního členství), který 

stvrzuje polskou etnicitu u příslušníků polské menšiny v zahraničí a skrze svoji materialitu 

redefinuje/konstruuje vztah občanů jiného státu k Polsku a polské etnicitě. Interpretace pak autorka 

opírá o kvalitativní výzkum, polostrukturované rozhovory s držiteli karty Poláka, kteří mají běloruské 

občanství. 

Vlastní text bakalářské práce je adekvátně strukturován. V teoretické části autorka vytváří rámec 

vlastních úvah. Vychází ze studií material culture, které konceptualizují aktérství objektů v sociální 

realitě. Následně se věnuje povaze různých dokladů, které řeší vztah jedince a státu. Zvlášť se věnuje 

dokladům alternativním, mezi které patří i Karta Poláka. Tento text je velice invenční. Ukazuje, že 

autorka velice dobře pracuje s literaturou a provádí na jejím základě smysluplnou rešerši. Dokonce 

podle mého názoru, tato část práce je nejpropracovanější a nejlépe organizovaná. Vyniká také na 

bakalářskou práci poměrně obsáhlým soupisem literatury. 

Vlastní data pro interpretaci sledovaného problému Aleksandra Krysteva vytvořila na základě 

výzkumu: rozhovorech s držiteli karty Poláka. Tvorba dat potvrdila sociální realitu ovlivněnou 

globalizačními vlivy. Rozhovory autorka vedla přes skype, což mělo pro autorku své výhody i 

nevýhody, obojí reflektuje. S ohledem na volbu vzorku zpětně zvažuji, proč v textu nejsou jednotliví 

informátoři představeni detailněji (i s ohledem na prostor v předkládané práci). K dané otázce se 

můžeme věnovat při obhajobě. 

Vlastní interpretace je pak staví na kategoriích, které vznikly na základě analýzy rozhovorů. Klíčovými 

kategoriemi jsou v podstatě kategorie identity a benefitů, které se propisují v různých úrovních 

vztahu jedince k sobě, k státu, komunitě. Zajímavou kategorií je i kategorie zážitku, která odkazuje 

k Baumanově charakteristikám postmoderního člověka. Dále Aleksandra Krysteva ukazuje, že někteří 

držitelé karty reflektují, že karta Poláka není jen věcí jedince, ale mluví jejím vlivu na vnitřní 

mezinárodní politiku. Tato část práce je v dílčích interpretacích zdařilá, možná bych uvítala více citací. 

Ty by dále dokreslili interpretaci autorky. Kdyby měl být text publikován, asi by měla být více popsána 

synopse textu. 

V závěru autorka shrnuje poznání. Trochu více by měla v toku textu zdůrazňovat, že se jedná o reflexi 

aktérství karty Poláka. Za ocenění stojí, že se vztahuje k odborné literatuře. S ohledem na její stupeň 

graduace diskutuje pouze s podobnými texty o dokladech alternativního/“duálního“  členství. 

V budoucnu by jistě mohla tento horizont překročit směrem k formulování role a vlivu etnicity na 

jednání lidí v globalizované společnosti, v rámci níž se vedou etnoemancipační strategie národních 

států. 



Po formální stránce by text měl projít jazykovou korekturou. Chyby jsou v citační normě. 

Předkládaná práce je invenční. Vyniká skvěle zpracovanou teoretickou částí. Výzkum a analýza dat je 

na dobré úrovni. Studentka pracovala na zvoleném úkolu velice poctivě. 

Práce splňuje podmínky kladené na daný typ práce a hodnotím ji pro její invenčnost ještě jako 

výbornou. 

 

V Praze 10. 9. 2018  

 

Dana Bittnerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


