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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Název práce: Syrská komunita v Česku - diferenciace jejich identit
Autor práce: Ivana Šoulová

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy
Cílem obhajované bakalářské práce je zmapovat imigraci ze Sýrie do Česka. Autorka si v práci
vytyčila celkem šest výzkumných cílů týkajících se syrských migrantů: 1) důvody migrace, 2)
rozmístění v Česku, 3) transnacionální chování migrantů, 4) fungování syrské komunity v Česku, 5)
geopolitické názory a 6) změny identity migrantů a jejich potomků. Již samotné položení
výzkumných otázek vyzývá autorku k hledaní podmíněností, důvodů a příčin. Na práci je velmi
zajímavé propojení oblastí týkajících se migrací a vlivu geopolitiky a náboženství. Vzhledem
k možnostem rozsahu práce mám jen připomínku k širokému záběru cílů, což nedovolí autorce se
každému ze zvolených téma hlouběji věnovat.
Práce volí kvalitativní přístup, tedy definovat hypotézy není nutné, protože tento přístup by nemohl
ověřit jejich platnost.
Na úvodní kapitolu navazuje teoretická část, v níž jsou diskutované a následně definované použité
pojmy. Autorka vybrala všechny relevantní migrační teorie, stručně popsala integraci migrantů,
vysvětlila transnacionální teorii a podrobně se věnovala identitě. Integrace migrantů do společnosti
je velmi obsáhlý koncept a vlastně se pod něj řadí změna identity. Tedy při řazení torických přístupů
by chtělo kapitolu věnovanou integraci propojit i s kapitolou týkající se identity.

Práce s literaturou
Autorka velmi dobře zvládla práci s odbornou literaturou. Vyhledala hlavní zdroje týkající se všech
zkoumaných oblastí práce. Z literatury získala velmi mnoho informací, které vhodně použila v textu.
S literaturou autorka pracovala nejen v teoretické části práce, ale také v analytické části, kde svá
zjištění s literaturou konfrontovala.
Ve zdrojích literatury není dobře citovaná kapitola Drbohlava (2009).

Metodika práce
Metodická část práce je velmi dobře zvládnutá. Autorka pro svou práci zvolila kvalitativní přístup,
kdy připravila polostrukturovaný rozhovor a sestavila podmínky pro výběr vzorku. Realizovala 15
rozhovorů, které zaznamenala, kódovala a následně vyhodnocovala. Z popisu tvorby
polostrukturovaného rozhovoru není úplně jasná návaznost témat a otázek na předcházející diskusi
teoretických přístupů a cílů práce. Témata rozhovoru je vhodné provázat s cíli práce, otázkami práce
a tím, co vyplývá z teoretické diskuse. Práce se tímto stává přehlednější a vědecky korektní.
Velmi bych chtěla vyzdvihnout realizaci patnácti rozhovorů s respondenty, kteří nejsou úplně
jednoduše dosažitelní. Autorka využila několik cest k jejich získání a podle výsledků jejich odpovědí
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také získala zajímavé a pro práci relevantní odpovědi.
Analytické části práce ještě předchází kapitola věnovaná geografickému a historickému kontextu
Sýrie, která je velmi důležitá pro následnou analytickou část práce. V této části není vysvětleno
záporné migrační saldo od 60. let min. století a do jakých zemí Syřané směřovali. Na obrázku č. 1
není migrační saldo v tisících.

Analytická část práce
Také analytickou část bakalářské práce povazuji za zdařilou. Autorka při vyhodnocování rozhovorů
postupuje podle témat rozhovoru, kdy pro svá zjištění hledá vysvětlení podle věku, náboženství,
délky pobytu respondentů v Česku a geopolitických názorů. Možná by nejprve chtělo shrnout, co
vyplývá z rozhovorů a pak se věnovat každé části zvlášť. Například shrnout hlavní důvody migrace a
posléze je rozebrat jeden po druhém.

Závěry práce
V závěru práce autorka shrnuje závěry všech sledovaných oblastí a dává je do souvislosti s výsledky
teoretické diskuse. Autorce se podařilo shrnout všechny podstatné závěry a také i v této části se jí
podařilo držet strukturu celé práce.

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

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce
Obhajovaná bakalářská práce je psaná velmi čtivou formou a přináší mnoho zajímavých informací o
migrantech ze Sýrie v Česku. Zajímavé je zjištění, že geopolitický a náboženský konflikt Sýrie emigrací
nekončí a migranti si ho přinášejí s sebou do Česka. Z výše uvedeného textu vyplývá, že se jedná o
velmi zdařilou práci.

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu)
Otázky k obhajobě
Přestože jednou z výzkumných otázek práce je otázka týkající se fungování syrské komunity v Česku,
tak se v práci dovídáme pouze to, že v současné době spíše nefunguje a autorka uvádí pro to i
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důvody. Mě by zajímalo, jaké otázky autorka kladla ke zjišťování fungování komunity a podle čeho
usoudila, že syrská komunita v Česku nefunguje?
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