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Práce si klade za cíl především zachytit tendence k transnacionalismu a změnám v etnické 
identitě Ukrajinců v České republice. Zaměřuje se na tu menší část ukrajinské emigrace, která 
se v České republice na delší dobu nebo natrvalo usazuje a jejíž děti zde chodí do školy. Ptá 
se, jak se ukrajinská identita při dlouhodobé nebo trvalé rezidenci v České republice mění, 
v čem se modifikuje. Součástí jejích cílů je též porovnat chování současné imigrace 
z Ukrajiny s imigračními skupinami, které přišly do České republiky v meziválečném období. 

V úvodu práce věnuje autorka pozornost konceptuální stránce problematiky. Zejména pojmy 
etnicita, identita, etnická identita, etnická hranice a transnacionalismus podrobuje širšímu 
zkoumání. Jedná se o ústřední pojmy práce a tudíž i o postup standardní a legitimní. Její 
interpretaci teorie transnacionalismu bych pouze vytkl trochu zjednodušenou představu, že se 
jedná o teorii, kdy se "migranti sice dlouhodobě usazují v cílové zemi, ale stále si udržují 
silné vazby k zemi původu". To je pouze jedna z variant. Stejně častou a diskutovanou 
variantou je, že zemí, odkud migranti čerpají kulturní kapitál, a s nimiž se identifikují, je více 
než dvě. Imigranti v teorii trans nacionalismu nejenže nepatří jedné zemi, ale nepatří žádné 
zemi. Autorčin příklad kupeckých skupin z italských městských států ve středověku a raném 
novověku je tomuto úhlu pohledu odpovídající. S nadhledem je pojednána i tématika diaspor, 
což je pojem, který je obzvláště s adjektivem "globální" používán v současné době 

v různorodých a často si navzájem odporujících významech. 

Na práci shledávám jako novátorské a metodologicky zajímavé, že autorka problematiku 
identity a pojetí menšin studuje též přes tematiku zákonných norem, pojetí demografů, 
statistiků a prostřednictvím toho, jak jsou v České republice a na Ukrajině interpretovány 
vlastní dějiny. Touto cestou může téma pojmout i v širší historické perspektivě. Migrace 
v České republice po roce 1992 je pak standardně uchopena s použitím širokého spektra 
dostupné literatury, která ale nemůže být vzhledem ke svému rozsahu vytěžena beze zbytku. 
Je chvályhodné, že paralelně s tématem přílivu imigrantů do České republiky se autorka 
věnuje i tématu migračních procesů na Ukrajině, resp. emigrace z Ukrajiny. 

Samotné zpracování tématu ukrajinské minority v České republice je provedeno skutečně 
zevrubně. Pozornost je věnována nejprve organizaci společenského života. Spolková činnost, 
osvětové působení, činnost církví a nakonec vzdělávací aktivity jsou zpracovány z písemných 
zdrojů, ale též s přispěním rozhovorů s aktéry. Právě komentáře aktérů k činnosti jednotlivých 
společenských organizací odhalují rivalitu mezi jednotlivými skupinami imigrantů a 
dokreslují dění uvnitř skupiny. 

Pro téma práce je klíčovou kapitolou Proměna identity ukrajinské migrace. Přestože kapitola 
je zajímavá a má vysokou úroveň, vzhledem k přehledu autorky o teorii etnicity a 
problematice identity by se v ní dalo říci více. Chybí mi jasnější operacionalizace pojmů. Kde 
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je rozhraní mezi identifikací člověka s prostředím a prostým hodnocením, co je v té které 
zemi dobré a co špatné? Kam se aktéři sami zařazují? Kam zařazují své děti? A kde je 
v cílech práce avizované sledování změny v identitě? Jak autorka měří, co se změnilo? Nedala 
by se v postojích respondentů vypozorovat nějaká pravidelnost? Nemění se názory například 
s věkem nebo vzděláním respondentů? A kde se skrývá transnacionalismus? Jaký je rozdíl 
mezi popisovaným "transnacionálem" a chováním cizince v díle Georga Simmela, či jaký je 
rozdíl mezi transnacionálem a Parkovým marginálním člověkem? Témat k zamyšlení je stále 
mnoho, ale jejich úplné nezodpovězení není jen otázkou této práce, ale současné vědecké 
produkce v nejširším slova smyslu. 

Je velmi prozíravé, že v závěru sama autorka vyslovuje pochybnost, zda Ukrajinci, které 
popisuje, jsou transnacionálové. Pokud by tuto pochybnost nevyslovila, nemohla by zřejmě 
v dalších větách vyslovit názor, že si pravděpodobně zachovají část své původní ukrajinské 
identity. Transnacionálové by totiž měli mít transnacionální identitu. 

Práci považuji za vysoce kvalitní. Navrhovaná známka: výborně. 
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