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Předložená práce se věnuje situaci mongghulského rodu Ha, popisuje příčiny pracovní 

migrace a z různých aspektů zkoumá dopady, které tento přesun měl. Autor vychází 

z rozhovorů s informanty, zejména z řad členů zmíněného rodu, ale také ze své vlastní 

zkušenosti a poznatků, které on sám jako příslušník tohoto rodu má.  

Práce se skládá ze sedmi oddílů. První oddíl uvádí do tématu shrnutím historie rodu až 

po první polovinu 20. století. V druhé kapitole autor na základě rozhovorů a informací 

z úředních zdrojů popisuje pracovní migraci členů svého rodu do okolí města Aksu 

v jihozápadní části Sin-ťiangu a zkoumá příčiny počátků tohoto fenoménu v kraji a zasazuje 

ho do širšího kontextu celočínské vlny především ekonomicky zdůvodňované migrace.  

Ve třetí kapitole autor na základě rozhovorů s členy komunity, které se odstěhovala do 

nové lokality, popisuje jejich následnou adaptaci v novém prostředí, které se svými 

podmínkami výrazně odlišovalo od způsobu života v původním místě. V následující kapitole 

se autor zaměřuje na otázku vnímání vlastní identity a vztahu k původnímu kulturnímu a 

duchovnímu dědictví svého rodu. Pátá kapitola se věnuje dopadu pracovní migrace na 

původní obyvatelstvo v místě, do něhož se členové rodiny Ha přistěhovali. Na ní pak 

navazuje další kapitola, v níž autor obecně rozebírá problematiku pracovní migrace do Sin-

ťiangu. Diplomová práce je opatřena přílohou, obsahující plné znění rozhovorů s informanty 

s příslušnými komentáři.  

Diplomovou práci hodnotím jako cennou studii situace příslušníků nečínského etnika, 

které bylo nuceno přesídlit z původního území včetně dopadu, které toto přesídlení mělo jak 

na vnímání vlastní identity, tak zvyklostí, tradičních rituálů a jazyka a v neposlední řadě také 

způsobu obživy. Diplomová práce je přehledně strukturovaná, vychází z výsledků terénního 

výzkumu a opírá se o teoretická východiska, která jsou v práci na příslušných místech řádně 

citována.  Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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