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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Nucená migrace 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.)   

Předložená práce se zabývá velmi zajímavým tématem ležícím na přesahu migračních studií a 

politické geografie. Zabývá se motivací útěku uprchlíků z Čečenska, což je téma neotřelé, i když 

vzhledem k politickému kontextu současného Čečenska i trochu nebezpečné. Autorka jej pojala na 

první pohled ambiciózně, když si předsevzala jako hlavní cíl „prozkoumat proces nucené migrace 

z Čečenska“, což by byl projekt na minimálně doktorát. Konkrétnější dílčí cíle jsou však střídmější a 

vhodnější pro formát magisterské práce. Hypotézy explicitně formulovány nejsou, autorka je však 

nahradila premisami založenými na nastudovaných teoretických konceptech (s.31). 

 

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

Autorka pracovala s velmi rozsáhlým souborem literatury (odborných a mediálních textů) čítající 

hodně přes sto položek. Co mi však při takovém množství a hlavně vzhledem k tematickému 

zaměření chybělo, je její systematizace a kritická reflexe. Z vlastní zkušenosti s prací se sovětskou, 

potažmo ruskou literaturou a statistikou, jsem si vědom jistých limitů objektivnosti zdrojů. V případě 

migrací a konfliktů musí být čísla vždy brána s rezervou, ale pokud se to navíc týká Čečenska, byl 

bych velmi opatrný v jakémkoliv tvrzení. Na stranu druhou tato výtka není zásadní, protože se týká 

pouze představování kontextu problematiky a nikoliv samotné analýzy. Ještě bych vytknul poměrně 

časté zastoupení „citace citací“. Myslím, že některé citované odborné textu jsou poměrně zásadní a 

také dostupné, aby si zasloužily větší pozornost (hlavně Massey at al 1993).  

Co se týče teoretického zakotvení práce, autorka prokázala dobrou orientaci v teoretických 

konceptech migrací i politické geografie, které tvoří páteř výzkumných otázek i zmíněných premis.      

 

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

Metodika práce byla vzhledem k výzkumným cílům zvolena kvalitativně, je založena na 16 řízených 

rozhovorech dle předem připravených otázek. Ty byly formulovány na základě stanovených 

výzkumných otázek a jsou zcela relevantní k danému tématu a vymezeným cílům. Zvolená metodika 

je zcela vhodná pro tento typ výzkumu a formát magisterské práce. Získaná data/informace jsou 

relevantní pro stanovení závěrů.  

Měl bych jen jednu kritickou připomínku týkající se výběru informantů, kteří jsou příliš homogenní 

co se týče časového rámce odchodu/útěku ze zdrojové destinace. Prakticky všichni jsou uprchlíci tzv. 

první rusko-čečenské války (do roku 1996, přičemž následovalo období chaosu rozpadlého 

čečenského státu a od roku 1999 druhá rusko-čečenská válka). Tato okolnost mohla ovlivnit výsledky 
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a odpovědi na některé výzkumné otázky (viz otázky k obhajobě). Taktéž bych výrazněji rozlišoval 

mezi informanty, kteří odešli v době před vypuknutím ozbrojeného konfliktu (do roku 1994) a v době 

ozbrojeného konfliktu (1994-96). I když obě období spolu souvisí, vyznačovaly se rozpadem státu a 

politickou nestabilitou, rozdíl je přeci jen markantní – v době intenzivního ozbrojeného konfliktu 

bylo fyzické ohrožení lidí mnohem intenzivnější. Mohl se zde tedy projevit větší rozdíl mezi 

„anticipačním“ a „akutním“ odchodem.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Samotná analýza, respektive interpretace informací ze získaných rozhovorů je neuvěřitelně poutavé 

a zároveň dráždivé čtení, které mi silně připomíná práce běloruské jmenovkyně autorky, Svetlanu 

Alexijevičovou. Autorka dokázala z odpovědí informantů vytěžit maximum, postupně vyplnila 

prázdný prostor výzkumných otázek a naplnila tak cíl celé magisterské práce. Oceňuji též snahu o 

provázanost s teoretickou částí, i když zde již vidím drobné nedostatky. Určitě zde mohl být lépe 

operován již zmíněný koncept „anticipačního“ a „akutního“ pohybu uprchlíků (premisa 3). Taktéž 

využití konceptu entopolitické mobilizace a nacionalismu pro vysvětlení návratu (premisa 5) je na 

hraně. Zmíněný koncept je rozhodně vysvětlující rámec pro emigraci Rusů v době do vypuknutí 

konfliktu (ostatně informanti o čečenských „mstách“ sami mluvili). Pokud jej chceme využít jako 

rámec vysvětlení současných postojů k návratu, musí se doplnit o politiku „čečenizace“, kterou 

autorka zmiňuje jen letmo až v samotném závěru.  

Asi nejzásadnější výtka celé práce se ale týká zpracování výzkumného otázky návratu uprchlíků do 

Čečenska. Na to jak s přehledem a vcelku bez chyb byl proveden historicko-geografický kontext 

zkoumané problematiky, byl zcela odbyt politický kontext současného (od roku 2002) Čečenska. 

Chápu, že autorka má určité bezpečnostní obavy (vhledem k jejím příbuzným v Rusku), nelze ale 

hodnotit motivaci návratu uprchlíků bez znalosti či přihlédnutí stavu, v jakém se Čečensko dnes 

nachází. Řeknu to za autorku sám. Jedná se o kriminální stát (captured state) totalitárního 

charakteru, kterému vládne despotický psychicky narušený maniak. Únosy, týrání a vraždy oponentů 

režimu, kam se řadí také většina uprchlíků, jsou na denním pořádku. Nemluvě o tom, že ekonomicky 

je na tom Čečensko velmi špatně a zmínku, jak se „Groznyj proměnil v prosperující velkoměsto“, 

beru jak eufemismus. Myslím, že odpovědi respondentů jsou opatrné, ale většina racionálně ví, že 

návrat do Čečenska je i na ruské poměry velice nebezpečnou záležitostí (pro etnické Rusy naprosto 

nemožnou). A je to snad i vysvětlení, proč uprchlíci neudržují (či nepřiznávají) žádný kontakt se svou 

mateřskou zemí. Bohužel toto ovlivnilo poslední cíl práce a stanovenou výzkumnou otázku. Je škoda, 

že autorka nevyužila možnosti kontaktovat (alespoň se o tom nezmiňuje) u nás nejlépe 

informovanou osobu perfektně znalou čečenské prostředí včetně problematiky migrace, Petru 

Procházkovou. Ta by současný kontext i interpretaci výpovědí informátorů vhodně doplnila. 

 

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

Autorce se s úspěchem podařilo přes zdařile provedenou kvalitativní analýzu odpovědět na položené 

výzkumné otázky a kriticky konfrontovat teoreticky podložené premisy. Zjištění autorky jsou určitě 

dobrým základem pro další výzkum tématu uprchlíků z válečných oblastí, a co oceňuji zejména já, 

politicko-geografického výzkumu kavkazského regionu.  
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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.) 

Práce po formální stránce vyhovuje požadavkům kladeným na magisterské práce. Musím studentku 

pochválit, že se vyrovnala s jazykovým hendikepem, v práci se sice nachází drobné gramatické chyby 

(vesměs interpunkce) či překlepy, ale celkově to neruší jinak stylisticky vydařený text. Horší je to 

s citační úrovní, studentka se dopustila chyby, když si nezkontrolovala propojenost citací v textu se 

bibliografickými citacemi v použité literatuře (chybí např. Tomeš 2007, Hanzl 2014). Určitě jsou 

nestandardní časté a dlouhé pasáže přímých citací převzatých textů (např. s. 12-13, 17, 32-33). Také 

mám výtku ke stylistické formě seznamu použité literatury, který je nepřehledný, je zde různé 

řádkování a styly. Hyperlinky k článkům klasických časopisů jsou zbytečné, a taktéž se nenechávají 

aktivní hyperlinky pro webové stránky. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Celkově předloženou práci hodnotím kladně. Autorce se i přes výše uvedené kritické poznámky 

podařilo vytvořit soudržný text, kde cíle a výzkumné otázky jsou dobře teoreticky zarámovány, 

metodika výzkumu vhodně zvolená a získané odpovědi od informátorů dobře využité pro 

interpretaci a stanovení závěrů. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

1. Je to hypotetická otázka, ale mohly by se lišit výsledky práce, kdyby mezi informátory byli uprchlíci 

z druhé čečenské války, případně v důsledku politické nestability čečenského státu mezi 1996-99? 

Kterých premis by se to nejvíce týkalo? 

2. Autorka zmiňuje důležitou roli sociálních sítí jako důležitý faktor rozhodnutí emigrovat. Do jaké 

míry se do tohoto vztahu promítá tradiční role „tejpů“? 

 

Datum: 9. 9. 2020  

Autor posudku: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.  
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