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Oponentský posudek diplomové práce 

Zuzana Nováková, Imigrace z Kuby, Venezuely a Brazílie do České republiky od roku 1993 

po současnost, 293 str. rkp. 

 

Zuzana Nováková využila svých zkušeností s aktivitami mezi imigranty z Latinské Ameriky k 

vypracování diplomové práce, jíž mapuje segment vystěhovalecké komunity z tohoto regionu 

v České republice. Vybrala si tři země, které mají řadu shodných rysů s dalšími státy oblasti, 

zároveň se však od nich odlišují: Brazílie velikosti skupiny, která se do České republiky 

přistěhovala, Venezuela kritickou situací sociální, politickou a zejména ekonomickou, kvůli 

níž trpí zejména v posledním desetiletí bezpříkladnou masovou emigrací, Kuba pak udržovala 

ze všech latinskoamerických zemí se státy bývalého sovětského bloku nejužší vazby až do 

konce osmdesátých let minulého století a tato skutečnost je patrná dodnes.   

  Diplomantka rozdělila práci do dvou částí, které pak doprovodila početnými přílohami 

s pečlivě vypracovanými grafy (str. 125-293). První část (str. 12-47) je přehledem 

problematiky migrací jak v obecné podobě, tak pohledem na migrační politiku České 

republiky. Diplomantka zde vycházela z dokumentů, jimiž se řídí česká imigrační politika a 

úředních statistických údajů.  Tři subkapitolky jsou potom stručným přehledem politické, 

hospodářské a sociální reality zemí, jejichž imigranty v České republice se Nováková zabývá. 

V úvodu druhé části (str. 48-113), která je výsledkem jejího výzkumu mezi imigranty si 

vymezuje své cíle, představuje dotazník, který předkládala respondentům a potom analyzuje 

odpovědi.  

  V posledních kapitolkách této části práce srovnává diplomantka odpovědi respondentů 

z jednotlivých zemí a dochází povětšinou k nepřekvapivým závěrům. Pohled na život v České 

republice se liší jak u jednotlivců, tak u celých skupin, přičemž u většiny imigrantů převažují 

pozitivní ohlasy a většina také projevuje zájem o české reálie bez ohledu na sociální skupinu, 

z níž pochází. Velkou část respondentů řadí autorka ke vzdělané vrstvě a dovozuje, že se i 

v případě imigrantů do České republiky z Latinské Ameriky projevuje obecně známý 

negativně hodnocený fenomén „odliv mozků“. Velké rozdíly spatřuje ve způsobu migrace, 

kde Kubánci a Venezuelci preferují imigraci individuální, zatímco Brazilci přicházejí 

s partnerem či dokonce celou rodinou; podobný rozdíl je v zajišťování práce v cílové zemi. 

Venezuelci a Kubánci zase volí stejnou strategii a hledají práci až po příjezdu, zatímco 

Brazilci přijíždí ze dvou třetin už se zajištěným zaměstnáním. Shodný přístup mají naproti 

tomu všechny tři skupiny k volbě lokality, kde chtějí v České republice žít, usazují se ve 

větších městech, především v Praze a v Brně. Přestože pak většina bez ohledu na národnost 

vyslovila celkovou spokojenost se životem v ČR, shodla se, zase celkem podle očekávání 

daném odlišným naturelem Středoevropanů a Latinoameričanů, v jedné charakteristice Čechů: 

„jsou velmi chladní, špatně naladění, neusmívají se a jsou pesimističtí“(str. 110). Co se pak 

týče motivů k rozhodnutí emigrovat, neukázal výzkum žádné rozdíly. Ve všech třech 



skupinách hrála největší roli politická situace v zemi původu a snaha řešit ekonomické 

problémy.  

  Nováková v textu několikrát ve shodě s realitou konstatuje limitovanou kvantitu 

shromážděného materiálu. Své závěry proto formuluje s potřebnou mírou střízlivosti a bez 

ambice přehnané generalizace. S jistým překvapením srovnává proklamovanou nabídku 

množství informací pro cizince, které jim mají usnadnit pohyb v české společnosti a 

inkorporaci do komunity, se skutečnou informovaností svých respondentů. Výsledky 

výzkumu hodnotí nejen z hlediska imigrantů, ale také většinové společnosti. Konstatuje, že 

rozhodnutí imigrovat ovlivňuje řada faktorů, v případě České republiky pak fakt, jež si řada 

Čechů vůbec neuvědomuje, totiž bezpečnost, vnímaná kladně především imigranty z 

Venezuely, ale také Brazilci.  

  Poslední odstavec závěru je reakcí diplomantky na její zkušenost s latinskoamerickými 

imigranty v České republice. S jistou iluzí vyslovuje naději, že práce přispěje ke „kladnějšímu 

vnímání cizinců majoritní společností, která by se měla i nadále snažit život cizincům v ČR 

ulehčovat“ (str. 113). Obávám se, že diplomová práce nemůže takový cíl naplnit, přispět 

k tomu však může sama autorka svými aktivitami nemířícími v tomto případě k imigrantům, 

ale k české společnosti. Může při nich využít právě zkušeností, jež získala při svém výzkumu 

a utřídila v předkládaném textu. Ten považuji nejen za přínosný, ale také dobře napsaný.  

  Práci proto doporučuji bez nejmenších výhrad k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm 

výborně.  

 

 

V Praze, 28. května 2020.                                                                Prof. dr. Josef Opatrný 


