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Bakalářská práce Jany Hierschové se zabývá adaptačními strategiemi občanů USA, kteří přišli 
do České republiky v době rozsáhlých celospolečenských změn po roce 1989. Autorka si tedy 
vybrala minoritu, jejíž členové se zde, na rozdíl kupříkladu od Vietnamců, Poláků, Rusů, 
Mongolů atd., ze známých důvodů příliš, pokud vůbec, neusazovali. V devadesátých letech 
minulého století ovšem dochází k radikální změně a řada zejména mladých lidí z USA měla 
velký zájem vidět na vlastní oči společenské a politické změny, k nimž v té době ve střední 
Evropě začalo docházet či dokonce se chtěli na těchto změnách přímo podílet. Takto se 
dostaly do ČR tisíce Severoameričanů, z nichž nejspíš většina se dříve či později vrátila do 
vlasti nebo se přesunula do jiné evropské země. Zájem sociálních antropologů o „etnicitu“ 
Američanů v České republice začal tudíž poměrně nedávno a dosud, až na výjimky, je 
sporadický, jak autorka ostatně uvádí. 
Práce sestává z osmi kapitol včetně Závěru a obsahuje několik stran převážně barevných 
obrazových příloh. Není mi zcela jasné, proč v úvodní kapitole autorka předkládá definici 
antropologie (jakou souvislost to má s obsahem práce?), proč vybírá zrovna tuto definici a 
proč k tomu používá internetovou Wikipedii? Též věta: „V úvodu bych si svou práci 
usnadnila položením několika směrujících otázek,…“ (s. 6) působí poněkud neobratně. Proč 
by měla být práce usnadňována? Otázky pokládáme spíše proto, abychom určité předpoklady 
zpochybňovali nebo abychom se něco dozvěděli, ne proto, abychom si výzkum usnadnili. 
V druhé a třetí kapitole jsou nastíněny cíle výzkumu: 1. analýza formování a fungování 
transnacionálního sociálního pole u občanů USA, kteří dlouhodobě žijí v ČR a 2. zjistit, zda 
vyvíjejí snahu o integraci do české společnosti a je-li trend transnacionální migrace součástí 
jejich životní strategie (s. 14). 
Následuje krátké, ale poměrně výstižné teoretické ukotvení. Autorka vychází především 
z modelu L. Bashové, N. Glick-Schillerové a K. Szanton-Blancové (1999), podle něhož je 
výsledkem migrace spojení místa původu a místa přesídlení v jedno sociální pole (s. 17) a 
Portesova tříúrovňového sociálního modelu přijetí přistěhovalců (s. 20-21). 
Pokud jde o metodologii, je zjevné, že autorka kladla důraz na kvalitativní přístup. V této 
souvislosti třikrát opakované rozhovory s třemi respondenty v poměrně dlouhém časovém 
horizontu považuji za vyhovující, zejména přístup epizodně biografický je při takovémto 
výzkumu vhodný. Jen snad část Představení respondentů bych dal před část Metody 
výzkumu. 
Prvních šest kratších kapitol tak lze považovat za první část celé práce. 7., zdaleka nejdelší 
kapitola (s. 33-70) je jádrem celé bakalářské práce. Autorka si vytýčila čtyři vstupní otázky, 
které zkoumá v rámci šesti tematických okruhů souvisejících s teorií transnacionální migrace. 
Respondentům nechává ve shodě s použitou metodou poměrně velký prostor k formulování 
svých myšlenek a úvah o jejich začleňování do české společnosti, což je v pořádku, avšak zdá 
se mi, že autorka těchto výpovědí nevyužívá dostatečně k interpretaci a analýze. To pak vede, 
podle mého názoru, k poněkud zjednodušeným závěrům – např.: „…Lze předpokládat, že 
využívání nové identity v běžném životě je dále umocněno spíše negativním vnímáním 
Američanů ze strany většinové společnosti…“ (s. 65). O jaké další závěry, proč tomu tak je, 
se autorka dále opírá? 



Rovněž výběr respondentů, ačkoli nebyl náhodný, může vést k zkresleným závěrům a na 
příbězích tří jedinců, jakkoli podrobně zpracovaných, asi nelze šířeji zobecnit adaptační 
strategie několikatisícové menšiny.  
Jakkoli mám určité výhrady k popisnosti stěžejní kapitoly a její nedostatečné reflexivnosti 
(včetně závěrů, k nimž autorka dospěla), oceňuji solidní teoretické ukotvení, vhodně vybrané 
metody a dlouhodobost (opakovanost) výzkumu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
známkou velmi dobře. 
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