
Posudek vedoucí diplomové práce: 

Petra Pří1učíková: Peruánští migranti v České republice a jejich adaptace (Středisko ibero
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Ve své diplomové práci se Petra Přílučíková zaměřila na velmi aktuální téma - problematiku 

integrace nových migrantů do většinové společnosti České republiky. Zvolila přitom jednu ze 

skupin rychle rostoucí komunity latinskoamerických přistěhovalců, konkrétně pak 

přistěhovalce z Peru. Její práce se nesla ve dvou rovinách: první část výzkumu založila na 

statistických materiálech (především pak přehledech zveřejňovaných Ministerstvem vnitra a 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které podrobila detailní analýze), druhou na 

řízených rozhovorech s vytipovanými členy cizinecké komunity. V těchto rozhovorech se 

soustředila na důvody příchodu do České republiky, prvotní představy a následné první 

zkušenosti s odlišným prostředím, na mechanismy integrace i dlouhodobé problémy, kterým 

musí latinskoameričtí přistěhovalci během svého pobytu řešit. Jakkoli byla skupina 

respondentů relativně malá (větší počet by byl ovšem pro účely diplomové práce obtížně 

zvládnutelný), umožnilo propojení dvou rovin výzkumu - kvantitativního a kvalitativního

vytvoření komplexního "kolektivního portrétu" člena peruánské přistěhovalecké komunity. 

Pohlédla za neosobní čísla statistik, zároveň ale mnohé oficiální údaje vysvětlila a doplnila. 

V situaci narůstajícího podílu migrantů v české společnosti je společenská užitečnost práce 

nezpochybnitelná. 

Za velmi cenné pokládám podrobné zpracování metodiky v úvodu práce (s. 12-27), 

které obsahuje odkazy na teoretické zakotvení práce, jednoznačné vysvětlení postupu 

terénního výzkumu i formulování výchozích hypotéz a v závěru též ve formě přílohy vzor 

dotazníku, užívaného během řízených rozhovorů (s. 126-136). Diplomantka přitom nezastírá, 

že byla v průběhu práce nucena své prvotní představy modifikovat, změnit okruh témat, zúžit 

záběr výzkumu atp. 

Co se týče vlastního zpracování tématu, podařilo se autorce utřídit množství informací 

do celku přehledného a věrohodného. Snažila se úzkostlivě o "objektivitu" - byť zároveň 

nezastírá své sympatie k objektům svého studia - a své závěry často prokládá citáty; zásadně 

nechává promlouvat aktéry samé spíše než by jejich slova parafrázovala. Teprve 

ve shrnujících pasážích kjednot1ivým kapitolám a zejména pak v samém závěru diplomové 

práce se vydává i na cestu zobecnění, obsahujících i (velmi opatrně formulovaná) doporučení 

s ohledem na oficiální politiku vlády ČR usilující o integraci národnostních menšin. Zároveň 



můžeme její práci vnímat jako výzvu k větší toleranci, jako snahu objasnit a do kontextu 

zasadit zvyklosti, které se Čechům při soužití s peruánskými migranty mohou jevit jako 

zvláštní až obtěžující (ať už se jedná o vztah k českému jídelníčku, nebo velmi citlivou oblast 

manželského života a výchovy dětí). 

Celkově lze tedy diplomovou práci Petry Přílučíkové hodnotit jako zdařilou; faktograficky 

bohatou a přesnou, ale zároveň interpretující, nikoli pouze shrnující známé skutečnosti. 

Autorka prokázala schopnost kreativně pracovat s obtížnými zdroji (prameny statistické 

povahy), samostatně připravit, realizovat a interpretovat terénní výzkum a své závěry 

srozumitelně a přesvědčivě prezentovat v písemné podobě. Doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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