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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Nucená emigrace z Čečenska v období čečenských válek 

Autor práce: Svetlana Paramonova   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, 

teoretické podložení hypotéz aj.)   

Cíle si autorka definovala jasně a jednoznačně: … „obohacení českých migračních studií o nová 

fakta, tykající se vynucené migrace v postsovětském prostoru – jaké byly motivy pro migraci, 

strategie odchodu, jak probíhal výběr destinace a zda se návrat plánoval či uskutečnil po skončení 

ozbrojeného konfliktu“. Konkrétní výzkumné otázky zněly: Byl konflikt hlavním důvodem pro 

odchod z Čečenska v období války? Jaké byly vedlejší příčiny (push-pull faktory)? Byla mobilita, 

vyvolaná konfliktem, spontánní nebo emigrace byla plánovaná? Do jaké míry byly mobilita vyvolána 

hrozbou konfliktu a do jaké míry ekonomickými důvody? Jakou roli při emigraci hrály sociální sítě? 

Jaké byly důvody pro (ne)návrat do Čečenska? Na základě studia teoreticky laděných studií o 

vynucené migraci a také statistických pramenů svázaných s daným konfliktem autorka také jasně 

formulovala své hypotézy. Celkově byly cíle realisticky položeny s tím, že se v rámci kvalitativního 

přístupu – realizace interview - předpokládal spíše „standardní“ průběh a kooperace s informanty. 

Tato hypotéza se však nepotvrdila … O geografické povaze pojetí práce není žádných pochyb. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka se v práci opírá o dostatečné množství vybraných důležitých zdrojů zkoumajících vynucenou 

migraci ať již více z teoretického či empirického pohledu případových studií. Popisuje a vysvětluje 

některé vybrané teoretické či konceptuální přístupy, přičemž zdůrazňuje mikroúroveň a její 

perspektivy; makroúroveň, tj. strukturální pozadí a chování makrostruktur je částečně upozaděno. 

Správně jsou zařazeny i nikoliv čistě migrační koncepty – zejména koncept nacionalismu a 

etnopolitické mobilizace. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Zvolený kvalitativní přístup, resp. v konkrétní podobě semi-strukturovaná interview s přímo 

dotčenými aktéry konfliktu – Rusy a Čečenci původně žijícími v Čečensku, byl správný krok. 

Nicméně přetrvávající nestabilita v regionu a citlivost daného tématu, jehož dozvuky mohou tragicky 

postihnout a doslova „dostihnout“ mnohé zúčastněné (bývalé i současné obyvatele dané oblasti), 

vedly k tomu, že získat informanty, kteří by byli ochotni vypovídat o své zkušenosti s válečným 

konfliktem, byl velmi obtížný úkol. A když už byl nalezen informant, jeho výpověď byla z mnoha 

důvodů spíše sporá. Realizovány tak byly rozhovory s rodinnými příslušníky studentky a několika 

dalšími informanty, přičemž metoda „snow-ball“ nebyla náležitě rozvinuta. Výsledných 16 interview 

je v dané podobě a situaci patrně úplným minimem pro ještě smysluplnou analýzu. 
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost 

analýzy) 

I přes výše uvedená daná omezení se autorka zhostila dobře svého úkolu. Výsledky přinášejí důležité 

informace, byť zatížené o problémy spojené s výběrem výzkumného vzorku. Autorka práci jasně a 

logicky strukturovala do samostatných bloků, vystihujících problémy, které řeší ve vztahu 

k formulovaným výzkumným otázkám a hypotézám.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry autorka přináší ve dvou kapitolách – ve Shrnutí rozhovorů a Diskusi – premisy versus 

výsledky interview. Přináší důležité informace, týkající se např. důležitosti role sociálních sítí, 

charakteru a způsobu odchodu či útěku z dosavadního bydliště i volby nového místa života včetně 

okolností návratů do místa bývalého, původního bydliště v Čečensku. Autorka správně konfrontuje 

zjištěné poznatky s těmi, které diktují nastíněné koncepty či teorie.    

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Autorka není Češka, a proto její čeština není zdaleka perfektní. Práce by si zasloužila ještě jednu 

důkladnou jazykovou revizi. Práce s literaturou je dobrá, ale někde by bylo vhodné pracovat přece jen 

s originálem a nikoliv citovat přes jiného autora. Práce má i některé další formální nedostatky- např. 

titul Massey - Bohra-Mishra (2011) je citován v textu někde v opačném pořadí autorů. Některé 

autorkou použité termíny jsou nezvyklé – např. „venkovní obyvatelé“, „kinetické typy“ … atd.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Autorka našla odvahu a zpracovala po všech stránkách náročné téma. Ač narazila na poměrně velké 

obtíže v získání dat pro svůj empirický výzkum, byla schopna dva čečenské konflikty poměrně 

detailně popsat a vysvětlit a dále přispět svým, byť poměrně velmi omezeným výzkumem, 

k obohacení poznání chování migrantů ve válečné době a zóně.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Jak lze šířeji komentovat výsledky analýzy ve vztahu ke konceptu nacionalismu a etnopolitické 

mobilizace? 
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