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Posudek diplomové práce 
Petra Přílučíková, Peruánští migranti v České republice a jejich adaptace, str. 145 

Diplomantka se zabývá na problematikou adaptace jednoho segmentu hispánské komunitiy 

v České republice na život ve většinové společnosti. Vybrala si Peruánce, kteří z hlediska 

početnosti představují pátou největší latinskoamerickou skupinu v České republice. Oněch 

130 lidí přitom není pro výzkum právě velký vzorek, Přílučíková si pro své zkoumání zvolila 

metodu osobního rozhovoru, čímž na jedné straně vzhledem k časovým možnostem zmenšila 

vzorek výzkumu, na druhé straně jí tento způsob umožnil lepší kontakt s informanty a hlubší 

pohled na problematiku než výzkum formou anonymního dotazníku. 

V první části práce představila Přílučíková metodu, jíž hodlala při výzkumu využívat a 

obecné problémy peruánské emigrace ve světě; z uvedených čísel je zde patrný značný 

nepoměr mezi velikostí skupinky "českých" Peruánců a statisícovými komunitami ve 

Spojených státech, Argentinou, Španělskem a Itálií - v České republice dosahuje peruánská 

komunita pouhý zlomek těchto čísel. 

Druhá část textu pak přináší analýzu výsledků výzkumu, přičemž hned v úvodní pasáži 

upozorňuje na rozdíl mezi obrazem Peruánce v české společnosti a relitou, když konstatuje: 

"Peruánská komunita v České republice je velmi specifická. Mnozí si "Peruánce" představují 

jako hudebníky, někdo jako prodejce u stánků na tržišti. Jejich působení na českém (sic!) 

v českém prostředí je však mnohem širší, jak ukazuje průzkum." (str. 43). Přílučíková 

upozorňuje najistou výlučnost peruánské komunity v České republice danou mj. tradičními 

sympatiemi české společnosti k Latinské Americe a Indiánům zvláště. Privilegovanosti svého 

postavení jsou si vědomi i Peruánci v Čechách, což dokládá právě studie Petry PříluČíkové. 

Ta se ve své studii nezabývá jen profesním uplatněním Peruánců, ale jejich socilání 

inkoporací a adaptaci v české společnosti. Diplomantka přitom sleduje i zdánlivě marginální 

záležitost adaptace na českou stravu, která ovšem představuje vzhledem k silnému vlivu 

tradice v této oblasti důležitý moment přizpůsobení novým podmínkám. Přílučíková pak 

shrnuje odpovědi v tomto bloku do jednoznačného závěru: "Všichni deklarovali, že trvalo 

velmi dlouhou dobu, než si zvykli a že jim peruánská kuchyně chybí nadále. Na českém trhu 

.i sou peruánské potraviny velmi těžko dostupné. V Praze se v Dušní ulici nachází peruánská 

restaurace, která je pro vyšší cenovou kategorii pro většinu Peruánců nepřístupná. Všichni 



dotázaní Peruánci se dříve či pozdji se změnou jídelníčku vyrovnali, ať už k tomu zvolili 

jakékoliv zmíněné postupy. Stravovací režim a četnost jídel působí menší překážky jen ve 

společných domácnostech s Čechy." (str. 73). Této problemaice, tedy partnerství či 

manželství Peruánců a Peruánek s Češkami a Čechy věnovala diplomaktka obsáhlou pasáž 

práce (str. 74), v níž upozorňuje na limitující odlišnost kulturních zvyklostí. 

V závěru se pak zamýšlí nad perpektivou peruánské komunity v České republice a 

konstatuje jistou stagnaci ve sféře počtu Peruánců žijících v České republice. Dochází posléze 

k závěru ze vztah peruánské komunity k většinové společnosti je dvojznačný. Na jedné straně 

udržují s Čechy mnoho kontaktů, na druhé straně jim však i jejich fyzická odlišnost brání 

v plné inkoropraci do společnosti. "Peruánci v ČR vždy budou ti jiní, exostičtí a cizí. Zdá se, 

že nakonec nebudou Češi ti, co si zachovávají odstup, ale naopak Peruánci ve své mysli vždy 

zůstanou Peruánci." (str. 113) Jak přitom Přílučíková podotýká: "Všichni respondenti 

projevují jistý zájem o zapojení do české společnosti (zájem osvojit si český jazyk a nabyté 

znalosti o ČR), ale nikoliv zájem a jisté odhodlání stát se její součástí. V tomto smyslu je 

proces integrace do české společnosti teprve v zárodcích." (str. 114). 

Přílučíková odvzdala velmi pěknou práci, její soudy jsou uměřené a obraz malé peruánské 

komunity v České republice a jejích vztahů s většinovou společností přesvědčivý. Třebaže je 

z textu patrná autorčina sympatie k "objektu zkoumání", snaží se Přílučíková zachovávat při 

formulování svých závěů "přisnou objektivitu". Ocenění zaslouží také schopnost kombinovat 

při studiu komplikované problematiky velmi účelně zdroje různého původu, na jedné straně 

úřední statistiky, na druhé pak výsledky terénního výzkumu. Práci samozřejmě doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou i přesto, že by textu pomohlo další a pečlivější 

čtení se stylistickými korekcemi. 

V Praze, 26. ledna 2010. 


