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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI: 

Lucie Trlifajová 

Proměny současné ukrajinské imigrace 

Role a formy identity v kontextu vývoje ukrajinské migrace do Česka 

Ústav etnologie FF UK, Praha 2009, 123 s. 

Text L. Trlifajové je zaměřen na vysoce aktuální problematiku imigrace z Ukrajiny do 
českých zemí; v dané souvislosti však vedle současné problematiky podrobně rozkrývá i 
historické pozadí jmenovaného fenoménu. 

Je možno konstatovat, že autorka zmíněný komplikovaný fenomén nejen popisuje, ale i 
výrazně analyzuje a interpretuje. V obšírném vstupním oddíle poučeně uvádí řadu tezí k 
problematice etnicity a nacionalismu; v dalším pak takřka průkopnicky uvádí na českou 
společenskovědní scénu pojem" transnacionalismus". Právě ve snaze o jeho aplikaci na 
současnou existenci ukrajinských imigrantů v ČR je možno spatřovat výrazný originální rys 
práce. 

Zasvěcená je i 3. kapitola, věnovaná etnicitě a národnostní politice v ČR i na Ukrajině; 
problematice migrací obecně i migračním proudům z Ukrajiny do ČR. Poměrně pozdě - až za 
polovinou textu - však L. Trlifajová dospívá k jádru sdělení, vymezenému názvem práce. I 
zde (mj. v souvislosti s empirickými poznatky z Ukrajinské školy v Praze aj.) lze konstatovat 
výraznou poučenost a orientaci v problematice. Celkově však je obtížné ubránit se dojmu, že 
"méně by bylo místy více" či že autorka "honí příliš zajíců najednou". Právě v určité 
nesevřenosti jasné tematické linie a jejího vyústění je možno spatřovat hlavní slabinu práce. 

Obsáhlý odd. Literatura (stejně jako Přílohy) svědčí o hlubokém a komplexním vhledu 
autorky do tématu. 

Rušivě v textu působí řada překlepů, pravopisných a jiných chyb (mj. zkomolení 
příjmení Hirt na Hirth - s. 9/ aj.). 

Shrnutí: Diplomovou práci L. Trlifajové je možno označit za kvalitní a odborně vyzrálý text. 
Autorka prokázala, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, orientovat se 
v nich a využít je na podporu svých (i empirickou praxí ověřených) závěrů a stanovisek. 
Předloženou práci lze tedy plně doporučit k obhajobě (hodnocení stupněm 1). ~, 

(/ď~ffl/ 
Praha 7.9.2009 Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 


