Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci paní Jitky VÁCLAVKOVÉ
K otázce adaptace cizinců pracujících v nadnárodní firmě X v České
republice. Praha: UK v Praze, Fakulta humanitních studií, 2008, 123 s.,
přílohy. –
Bakalářská práce paní Jitky Václavkové je věnována aktuálnímu problému adaptace
dočasných migrantů: v tomto případě elity pracovní migrace – managerů nadnárodní firmy,
která působí v ČR. Při zadání tématu jsme vycházeli z dlouhodobého působení studentky ve
firmě v pozici asistentky, její detailní znalosti tzv. firemní kultury, dobré jazykové
vybavenosti a také společenského taktu, nezbytného k získání důvěry relativně uzavřených
respondentů.
V přehledně strukturované tři roky vznikající práci formulovala kolegyně v první
kapitole svůj cíl, ukázala, na jakém vzorku a s pomocí jakých metod tento cíl bude naplňovat.
Cíle byly stanoveny uvážlivě, jen nevím, zda mohla vždy paní Václavková sledovat adaptaci
jako proces, profil firmy i deseti informátorů je příkladný, metody byly stanoveny uvážlivě,
jen se nepodařilo zcela objasnit aplikaci obtížné komparativní metody. Za velmi pozitivní
pokládám, že se studentka seznámila s některými profilujícími tituly světové literatury o
migraci a že se pokusila migrační teorie aplikovat na vlastní materiál. Ostatně: indikátory, na
nichž sledovala příslušnou migraci a její adaptaci, byly stanoveny s ohledem na dnes již velmi
rozsáhlou odbornou literaturu o tomto klíčovém problému 20. a 21. století.
Druhá podkapitola je jakýmsi přehledem českých etnologických a antropologických
výzkumů cizinců v letech 1989 – 2007. Lze ovšem litovat, že se autorka zaměřila pouze na
jejich přehled, nikoliv na dosažené výsledky.
Vlastní mikroanalýza se vztahuje ke Geistově sociologické definici adaptace, jež je ale
po mém soudu občas nesnadno použitelná vzhledem ke klíčové roli firmy v životě
respondentů. Indikátory studia adaptace byly zvoleny výborně, autorka pak ve čtivém textu
uvážlivě formuluje jednotlivé „výsledky“ procesu adaptace. Místy ovšem text zabředá do
popisu a čtenář bojuje s intenzitou obdobných výpovědí na jedno téma. Naopak předností
práce je snaha srovnávat podmínky života respondentů před a po příchodu do České republiky
i pokus o porovnání vlastního výzkumu s výzkumy na FHS na obdobné téma. V některých
případech (např. vztah k vlasti, domovu) bych doporučila ještě text propracovat za použití
teoretické antropologické a sociologické literatury. I když bych vlastní závěr prokrátila, vůči
jednotlivým zjištěním nemám žádné námitky. Naopak: pokládám výsledky výzkumu za
uvážlivé a správné.
Kolegyně Václavková odevzdala velmi poctivou a zdařilou bakalářskou práci
věnovanou aktuálnímu tématu. I přes drobnou kritiku ji hodnotím jako výbornou v rozsahu
44 – 45 bodů.
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