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Diplomovou  práci Daniela Šnajdra jsem si nechala v letošní podzimní dávce studentských 
závěrečných prací a projektů, které jsem musela přečíst a ohodnotit, na závěr. Jedním z důvodů je 
téma (thajští přistěhovalci v České republice), v Thajsku jsem nějakou dobu žila. Dalším je Dušan 
Drbohlav, s kterým jsme před lety spolupracovali a vážím si ho. A zaujalo mě už úvodní poděkování 
a seznam klíčových slov. Zkrátka těšila jsem se, že si přečtu něco nového a zajímavého. 

Vzhledem k tomu, že působím na jiné fakultě UK, je logické, že se požadavky na závěrečné 
studentské práce liší, ať už jde o banálnější formální pravidla, či o podstatnější výběr a vymezení 
tématu, či například metodu zpracování. 

V této souvislosti mě například zaujalo velice široké pojetí zvoleného námětu. Práce zahrnuje i 
kapitoly o thajské migraci obecně, včetně turistiky, o Thajcích v několika dalších, vybraných 
zemích, dokonce základní zeměpisná fakta o Thajsku. Osobně doporučuji studentům spíše téma 
zúžit a analyzovat ho více do hloubky. Je samozřejmě důležité včlenit je do širšího kontextu, ale 
studenti mají obvykle potíže provést logický výběr podstatných souvislostí a vhodně a dostatečně je 
zestručnit. Rovněž neprovádíme zpravidla dotazníková šetření, pokud ano, pak spíše v menším 
měřítku a pro dokreslení, doplnění práce. Proto právě provedení této části nejsem schopna 
kvalifikovaně posoudit.

Odstavce výše uvádím nikoli jako kritiku, spíš pro dovysvětlení  mého postavení, pohledu na 
hodnocenou práci Daniela Šnajdra. A také zejména proto, abych ocenila skutečnost, že i přes 
uvedené rozdíly se mi práce líbí, dobře se čte a považuji ji za dobrý základ k dalšímu bádání a 
rozšiřování.

Právě široké uchopení tématu a související zjednodušování dává prostor k doplnění . Přesto musím 
uznat (a to se značným zaujetím, protože se s tím setkávám jen výjimečně), že Danielovi se 
skutečně daří v pár větách vystihnout podstatné a seznámit čtenáře z mnoho zajímavými 
okolnostmi, byť zdánlivě vzdálenými. V práci nevidím závažné chyby, ani nedostatky. I když bych 
se například neztotožnila s tvrzením, že je Thajsko „vstřícné k uprchlíkům“.

Práci ubírá bohužel na celkově kvalitním dojmu značné množství překlepů a gramatických chyb, 
Klaus Bade třeba použil výraz „homo migrans“, nikoli „homo migrants“. A opakovaně Daniel píše 
klíčový pojem „thajští migranti“ nesprávně s velkým T.

Děkuji tedy za možnost práci si přečíst, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 
VÝBORNĚ. Těším se na další Danielovi práce a případnou spolupráci v budoucnu.
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