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Zuzany Hluché „Identita řecké menšiny a její transnacionální aktivity v ČR“ 
 
 

Předkládaná diplomová práce má 101 stran včetně 12 tabulek, 14 grafů, 4 obrázků a  
dvou příloh. 

 
Řecká menšina a její studium je v České republice na okraji zájmu badatelů. Je to 

pochopitelné z hlediska jejího celkového počtu i podílu na obyvatelstvu ČR. Na druhou stranu 
se jedná o jednu z mála menšin, které jsou na území našeho státu již od počátku 50. let. 
Z hlediska studia integrace imigrantů do české společnosti je velmi přínosné zkoumat chování  
a způsoby začleňování všech přítomných menšin. Práce Zuzany Hluché je v tomto směru 
ojedinělá, ve smyslu studia integračních a transnacionálních procesů aktuální a tematicky 
„novátorská“. Oceňuji zejména dobrou znalost prostředí, ve kterém Řekové v Česku žijí, 
stejně tak jako aktivní spolupráci s představiteli Řeckých obcí či s kolegy z filozofické 
fakulty. 

 
Práce je logicky členěná, má jasně definované cíle a výzkumné otázky. Po teoretické 

kapitole následuje stručný historický přehled příchodu Řeků do Česka a jejich současná 
situace. Kapitola třetí a čtvrtá obsahuje téměř vyčerpávající informace o historicko-
politických souvislostech příchodu prvních Řeků do Česka, jejich etnografickém původu a 
průběhu jejich adaptace, stejně tak i současné postavení menšiny v Česku.  

 
Stěžejní kapitolou je empirický výzkum, založený na dotazníkovém šetření. Kapitola o 

řecké diaspoře v Austrálii měla tvořit jakýsi protipól k nízkému zastoupení Řeků v Česku tím, 
že popisuje druhou nejvýznamnější diasporu v Austrálii. V závěrečné kapitole je pak shrnutí 
získaných informací včetně pokusu o predikci budoucího vývoje řecké komunity v Česku. 
Na práci oceňuji její teoretické zarámování, zejména využití transnacionalizační teorie, která 
v českých podmínkách nebyla doposud příliš využívána. Na druhou stranu je třeba říci, že její 
interpretace na vzorku 50ti respondentů je třeba brát se značnou rezervou. Naopak vyzdvihuji 
použití kvalitativních metod v případě hodnocení otevřených otázek (str.75-77). Absence 
složitějších metod přitom není vzhledem k počtu získaných dotazníků chybou. Interpretace 
výsledků je tak založena na jednoduché deskripci výsledků procentuálního rozložení 
proměnných, což však mnohdy dostává čtenáře do složité situace „se v problému 
zorientovat“. 

 
K práci však mám i několik připomínek. V textu lze nalézt formální chyby (řada 

překlepů) a někde i faktické chyby (viz např. na str.62, Melbourne v Novém Jižním Walesu – 
není tím myšleno spíše Sydney?). Ne vždy dobrá provázanost s ostatním textem (př. vzhledem 
k popisu koncentrace Řeků podle místa bydliště na str.44 by měl obrázek 2 spíše vyjadřovat 
všechny Řeky podle místa bydliště, tzn. i ty s řeckou národností (ze Sčítání) a ne jen ty 
s druhem pobytu) a kostrbaté formulace různých tvrzení (př. str.80 „Někteří z nich mají i 
úspěšný transnacionální styk.“) jsou známkou nevyzrálosti písemného projevu a nedostatku 
zkušeností s psaním odborných textů.   
 
 
 
 
 



Celkový dojem z předkládané práce je i přes uvedené nedostatky pozitivní. Diplomová práce 
splňuje dle mého názoru všechny kladené požadavky a doporučuji ji k obhajobě. 

 
Autorce bych pro obhajobu položila následující otázku: 
 
Jak byste zhodnotila současný stav řecké menšiny z hledisky adaptačního procesu? (viz např. 
Berry, 1992, str.27) Liší se eventuelně od strategie, kterou přijímají nově příchozí Řekové do 
Česka?  
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