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Stručné uvedení práce:

 Diplomová práce Markéty Slavkové The Benefits of Loss se zabývá procesy migrace a 

transnacionalismu indických imigrantů v Melbourne v Austrálii. Diplomantka se ve své práci 

věnuje otázkám spojeným se vznikem transnacionálních identit, které jsou utvářeny v průběhu 

procesu odjezdu, migrace a usazení se na úrovni každodennosti, vznikem sociálních sítí a vztahů 

v nové lokalitě a v neposlední řadě i udržováním kontaktů se zemí, odkud migranti pochází. Práce 

je psána v anglickém jazyce, má 120 stran a je rozdělena do devíti kapitol včetně bibliografie.

Formální stránka:

 Tematické členění:

Logika členění tématu s ohledem ke stanoveným badatelským cílům je velmi dobrá. Text je 

vhodně strukturovaný, srozumitelný  a přehledně členěný. Práce obsahuje formální nezbytnosti 

ve formě bibliografie, českého resumé a výčtu klíčových slov.  

 Poznámkový aparát a bibliografie:

Kvalita poznámkového aparátu a bibliografie je relativně dobrá a vyhovující, tedy splňuje 

nároky kladené na text požadovaného charakteru. 

 Grafická úprava:

Grafická úprava textu je zdařilá a přehledná, požadovaný  rozsah v normě. Stylistické, 

interpunkční a gramatické chyby se v textu vyskytují jen ojediněle a v minimální míře. Grafická 

úprava textu i jazyková správnost je na velmi dobré úrovni.  



Obsahová stránka a metodologie:

Autorka si na počátku práce zcela jasně definovala výzkumné otázky, na které se jí v textu 

podařilo odpovědět. Ve své diplomové práci přesvědčivým způsobem uplatňuje etnografická data 

získaná v průběhu terénního výzkumu, jež uskutečnila v Austrálii a Indii v první polovině roku 

2009. V rámci realizace terénního výzkumu užila autorka etnografické metody, zejména zúčastněné 

pozorování a interview a takto pořízená data dokázala relativně vhodně uplatnit ve svém textu. 

Diplomantka nepřijímá "klasické" učebnicové poučky  typu "how to", ale kriticky  nahlíží metody  a 

praxi etnografie jako průběžně se vyvíjející proces dychotomních vztahů mezi antropologem a 

informátory. Odborná kompetence diplomantky se na základě předloženého textu jeví jako 

dostatečná a prokázaná. Přínos na úrovni tématu spočívá nejen v obratné práci s teoriemi a 

koncepty, což je vzhledem ke splnění nároků kladených na diplomovou práci jako na odborný  text 

dostačující, ale také v autorčině vlastním terénním výzkumu, ve kterém odhaluje každodenní životy 

komunity převážně indických transmigrantů v australském Melbourne, prostřednictvím kterých 

nahlíží globální trendy transnacionální mobility. Argumentační linie je jasná a přehledná, opora ve 

vlastním terénním výzkumu autorky vhodně podepírá jednotlivá tvrzení. Jediná výtka směřuje k 

reflexivitě a pozicionalitě, kterým věnuje autorka nemalý  prostor v teoreticko-metodologické části 

diplomové práce, nicméně v hlavní části textu, kde by byl jejich smysl větší, téměř absentují.

Na základě požadavků kladených na diplomové práce považuji předkládaný  text za zcela 

uspokojivý jak na rovině teoretické, tak analytické, jakož i z hlediska vlastního výzkumu. Práci 

považuji za přínosnou a věřím, že vzhledem k magisterskému stupni studia autorky  je výsledek 

diplomové práce i přes zmíněný nedostatek uspokojivý. Navrhuji známku 1-.

Tomáš Ryška, v Brně 8.6.2011.


