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PO§UDEK VEDOUCÍHO D|PLOMOVÉ PRÁCE

Název práce: Rozdělení lndie - životní historie v kontextu geopolitických událostí

Autor práce: Geti Mubeenová

1. Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geagrafický charakter a relevance cílů, teoretické

podloženíhypotéz ai.)

Téma práce a stanovené rnýzkumné otázky (str. t0-12) považuji za zajímavé a relevantní pro studijní

program Globální migrační a rozvojová studia. Zaměření i uchopení této diplomové práce je

specifické a v několika ohledech se lišíod diplomových prací, se ktenými se na našíkatedře běžně

setkáváme. V tomto smyslu považuji předloženou diplomovou práci za inovátorskou. Platí to
v ohledu k objektu uýzkumu (vlastní rodina autorky) i metodickému uchopení. §pecifické bylo i

prostředí realizace výzkumu ve dvou jihoasijských zemích s napjatými vzájemnými vztahy, což

znamenalo praktické problémy pro organizaci pobytů. Zvolená problematika prolíná možné

perspektivy politické geografie a geopolitiky, teritoriálních studií {s dŮrazem na historicko-

geografického reálie a jejich intepretaci}, migračních studií nebo rozvojouých §tudií, Každá z těchto

domén má svou literaturu, a zdůrazňuje určité aspekty studované problematiky, zatímco jiné

upozadňuje. uchopení zvoleného tématu je proto v,ýzvou.

Práce s literaturou (tearetické ukotvení próce, diskuse g kritické zhadnocení literatury aj.)

Opravena snad byla faktická pochybení v práci s literaturou, která se vyskytovala v předchozí verzi.

Těžiště z hlediska využité literatury {kap. 2 a 3} představují práce zaměřené na různé aspekty

historiektých souvislostí rozdělení lndie, i když přímo o rozdělení lndie je pouze jedna ze čtyř

výzkumných podotázek {pro ostatní otázky je toto ,,jen" kontextem, bť dŮleŽitým). Tato

nerovnováhu byla částečně zmírněna přidáním nové kapitoly 3.a. o pojetích dornova ve vztahu

k mobilitě. Prostor pro diskusi dalších v,ýchodisek, která by poskytla rámec pro interpretaci

něktených zajímav,ých poznatků, ale vyčerpán nebyl.

Metodika práca (vhodnost oplikovaných metod, kvalita a vhodnost použiťých dat aj.)

Metodika je podle mého názoru zpraeována adekvátně. Přiznána je pozice autorky, popsány jsou

postupy sběru dat íjeho kontextu, í postup zpracování materiálu. Hlavní část empirického materiálu

byla získána v rámci 10 polo-strukturovaných rozhovorů. Vedle materiálu získaného v těchto

rozhovorech byly využity í informace z dalších zdrojů {záznamy z rnýzkumného deníku, rodinné

materiály}. Počet a složení rozhovorů považuji vzhledem k zaměření práce za dostatečný a další

zdroje informací poskytly vhodná doplnění,
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné atózky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.}

Závěry práce ve §myslu odpovědí na uýzkumné otázky je třeba hledat v právě zmíněné kapitole

diskuze poznatků. Samotná kapitola nazvaná Závěr pouze uzavírá práci obecným konstatováním

významu volby perspektivy a indikací možných vybraných témat navazujícího studia.

2. Formální náleŽitosti práce (zatrhněte vašivo|bu}

Formální úprava: výborná / velmi dobrá l dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň: vÝbarná lvelmi dobrá l dabrá / nevyhovující

Citační úroveň: výborná / velmi dobrá l dobrá / nevyhovující

Komentář (vč. kvdlity grdíiky, {ne}přiměřenóštt délky prúce aj.)

Standardnízpracování z hlediska formálního. Délka je přiměřená pro daný typ akademické práce. Lze

najít občasné překlepy a stylistické chyby (viz např. anglický abstrakt)

3. Souhrn

Celkové zhodnocení práce (vň přístupu studenta, přínosů práce, provúzanosti teoretické a analytické

části aj.)

Pozitivně hodnotím snahu zpracovat specifické a originální téma. Autorka neměla jasnou oporu

v předchozích studiích, které by jí mohly poskytnout určitý mustr. Pozitivně hodnotím ijejí přístup,

neboť pracovala samostatně a se zájmem. Vypořádala se s několikenými podstatnýmikomplikacemi
při přípravě a realizaci sběru materiálu ve dvou zahraničních zemích. Určité rezervy vidím u první

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

Analytická část představuje těžiště a hlavní přidanou hodnotu. Skládá se z prezentace poznatků

podle jednotlivých témat (kap. 5) a následující diskuze (kap. 6). Text je zde srozumitelný, dobře se mi

četl. V porovnání s dalšími DP, s jejichž vedením mám zkušenost, na mě působiljiž při prvním

přečtení relativně vyspěle. Prezentace poznatků má logickou strukturu a způsobem zpracováníse
drží běžné praxc prezentace poznatků kvalitativního rnýzkumu.

Diskuze poznatků (kap. 6}je uvedena snahou zhodnotit možnosti a přínosy různých pohledů na

danou problematiku. To je cenné, byt zde jde o až příliš všeobecná tvrzení {odkazy k neschopnosti
přístupů reflektovat širší kontext, nahlížet problematiku komplexně apod.).

Diskuze ale pak především vztahuje poznatky k jednotlirním rr,ýzkumným otázkám. Za velmi zajímavé
považujijiž zjištění rozdílného migračního chování indické a pákistánské věwe rodiny a intepretaci

tohoto, Autorka zde poukazuje na možný mezi-generační přenos migračního chování, ktený vztahuje

ke zkušenosti získané právě rozdělením rodiny při rozdělení lndie. Relevantní a zajímavá je zde i

konstatovaná souvislost s rozdílnými představami domova. Vzhledem k charakteru provedeného

v,ýzkumu je třeba tuto intepretaci poznatků považovat spíše za formulaci hypotéz pro další v,ýzkum.

Jsou nicméně podnětné a dobře zodpovídají druhou výzkumnou otázku. t další stanovené otázky
jsou adekvátně pojednány, v mezích informací obsažených v získaném materiálu,
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části práce (ýíz pgmámky k tomuto výšt)" Z hlediska prwedení vlastního uýrkumu a přetrentace

po;natků ale mohu říc*, že §tudie dobře naplnila představu, kterou jsem měl přijejím radání.

Předlořenou práci dpeeruřull / nedopořilfu|l k obhajobě. {*atsn§s vaši volbu}

otázky k obhalobě

Existuje odborná literatura, které by empirlcley prověřovala zmíněnou hypotézu o mezi-generaČním

přenosu ml§račního chování?

Datum:1.9.2020

Autar prudku: Jogef Novotný
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