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Práce Jany Hierschové navazuje na širší program studia etnických menšin a 
cizineckých komunit v České republice, který realizuje badatelský tým Fakulty humanitních 
studií Univerzity Karlovy v Praze. Jana Hierschová si ke studiu zvolila reprezentanty občanů 
USA. Zaměřila se na příslušníky té skupiny cizinců, kteří dlouhodobě žijí v ČR, sociálním 
statusem představují elitní skupinu imigrantů, mají trvalé vazby k zemi původu a přitom v ČR 
přijímají dvě paralelní společenské pozice: pozicí imigranta-občana země původu a pozici 
imigranta-„expata“. Ve své práci neměla Jana Hierschová mnoho předchůdců; ve výzkumu i 
v interpretaci získaných dat šla svou cestou. Její práce je tedy z hlediska koncepčního přístupu 
i výkladu dat svým způsobem průkopnickým činem.

Základní výzkumnou otázkou, na níž Jana Hierschová vybudovala svou práci, je 
otázka adaptace občanů USA v českém kulturním prostředí a jejich integrace do české 
společnosti za existence trvalých vazeb na výchozí rodinu a případně i přátelskou skupinu v 
USA. Vytčenou otázku Jana Hierschová sledovala ve vztahu k sociálním sítím. Opřela se o 
teorii  transnacionálního sociálního pole – jeho dopadu na postoje, žitou kulturu a vazeb na 
fungující specifické sociální sítě, které si migranti vytvářejí a do nichž vstupují. Její výklad o 
teoretických přístupech, z nichž ve své práci vychzí, je přehledný, obsažný a dobře 
formulovaný.  

Výzkum Jana Hierschová orientovala na tři klíčové respondenty, kteří splňovali 
kritéria jejího výběru: generovou pozici (muži), délka působení v ČR po více než deset let, 
reprezentativní profesní orientace (pro občany USA v ČR – vzájemně rozdílná), různé 
ukotvení v české společnosti a svébytné postoje k vlastní existenci v ČR. Základní výzkum 
Jana Hierschová provedla jednak dlouhodobým zúčastněným pozorováním, jednak 
narativními rozhovory, které realizovala ve dvou časově oddělených etapách. Tento přístup ji 
umožnil sledovat postojovou změnu a proces integrace právě ve vazbě na aktualizující se 
sociální sítě respondentů. Ve vlastním výzkumu, založeném na dvoufázových rozhovorech s 
respondenty a na dlouhodobém pozorování, spočívá jedna z předností předložené bakalářské 
práce. 

Získaná data zpracovala autorka metodou případové studie. Jejím záměrem tedy jiř 
v koncepčním přístupu bylo ukázat jedinečné případy, byť výběrem do určité míry 
reprezentativní. Tuto vymezující výpovědní hodnotu své analýzy a závěrů také jednoznačně 
deklarovala.

Základním přínosem předložené bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení 
terénního výzkumu. Rozpravu Jana Hierschová směrovala k otázkám vytváření a existence 
transnacionálního sociálního pole, jeho fungování a jeho kulturního dopadu do života tří 
klíčových respondentů. Vyhodnocení získaných dat provedla jednak ve vztahu k sociálním 
sítím, do nichž respondenti vstupují v USA a ČR a jednak ve vztahu k jejich reflexi odlišností
mentality, společenských hodnot a žité kultury středních vrstev obyvatelstva obou zemí. Za 
přednost této analýzy, považuji vedla dalšího i skutečnost, že se autorka nebála pracovat 



s konkrétními kulturními jevy a rozpravu o nich pojala jako integrální součást interpretace 
postojů. Všechny otázky, které si položila, zodpověděla. Závěry, které na základě 
vyhodnocení výpovědí respondentů Jana Hierschová formulovala jsou přesvědčivé. Přinášejí 
nové poznatky. Obohacují dosavadní poznání života občanů USA v České republice.

Jana Hierschová ve své bakalářské práci prokázala, že si dovede postavit problém, 
dovede ho teoreticky ukotvit, dovede shromáždit materiál k jeho řešení, tento materiál 
analyzovat a vyvodit uvážené závěry. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako práci 
výbornou.
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