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Předložená diplomová práce navazuje na diplomantovu bakalářskou práci, která se zabývala 

původem a historií mongghulského rodu Ha, autorova vlastního rodu, a která s pomocí 

kombinace různých metod a zdrojů (orální historie, archivních materiálů, zapsaných rodových 

historií i existující sekundární literatury) představila zcela novou hypotézu o původu a 

historických přesunech rodu. 

V diplomové práci se autor soustředil na nejnovější období dějin rodu Ha a v současnosti 

probíhající pracovní migraci členů rodu z provincií Kan-su a Čching-chaj do Aksu v Sin-

ťiangu. I tato práce je založena na využití několika druhů zdrojů – rozhovory s členy rodu 

žijícími v původním i novém prostředí, úřední zprávy a statistiky a sekundární literatura. 

V této práci však autor přistupuje k tématu více ze sociologicko – antropologického pohledu a 

snaží se zkoumat případ migrace konkrétní etnické skupiny jednak v kontextu fenoménu 

pracovní migrace v Číně, jednak v kontextu procesů sociálního, kulturního a jazykového 

vývoje probíhajících v mongghulském etniku. 

Práce je členěna do sedmi oddílů. V první kapitole autor krátce shrnuje výsledky své 

bakalářské práce, která zmapovala historii rodu od hypotetického příchodu jeho předků na 

čícské území v 15. století po jeho poslední migraci v první polovině 20. století. Druhá 

kapitola na základě rozhovorů a úředních dat popisuje fenomén pracovní migrace mezi členy 

rodu Ha a analyzuje příčiny a počátky současné masové migrace členů rodu do okolí města 

Aksu v jihozápadní části Sin-ťiangu. Autor zde dochází k závěru, že příčiny stěhování jsou 

čistě ekonomické a probíhají v rámci celočínské vlny ekonomicky motivovaných migrací, 

vyvolaných politickými a sociálně-ekonomickými procesy v zemi po Kulturní Revoluci. 

Zároveň si všímá role hlavního iniciátora současné migrace Ha Sengzhanga. Třetí kapitola na 

základě rozhovorů se členy rodu v post-migrační komunitě i v původní lokalitě Hawan 

popisuje adaptaci migrantů na diametrálně odlišné podmínky v novém prostředí a analyzuje 

dopad stěhování velké části osob v produktivním věku na život celého rodu. Čtvrtá kapitola 

opět na základě řízených rozhovorů s migranty zkoumá proměny vnímání vlastní identity a 

vztahu k původnímu mongghulskému kulturnímu dědictví. Všímá si změn tradičních 

ekonomických aktivit, kontinuity společenských rituálů a náboženské praxe a proměn 

v užívání jazyka. Z průzkumu vyplývá, že mongghulští migranti do Aksu s výjimkou nejstarší 

generace ztrácejí v průběhu několika let většinu vazeb na mongghulskou tradiční kulturu. Pátá 

kapitola se věnuje dopadu migrace na původní obyvatelstvo post-migrační lokality. Šestá 

kapitola shrnuje obecné problémy pracovní migrace do Sin-ťiangu. V závěru autor sumarizuje 

především pozitivní a negativní dopad migrace na post-migrační komunitu. Příloha obsahuje 

plné znění rozhovorů získaných terénním výzkumem, přičemž rozhovory vedené v čínštině 

jsou uvedeny v překladu s komentářem, zatímco rozhovory v mongghulštině jsou navíc 

uvedeny v přepisu mongghulštiny s komentovaným překladem. 

Diplomová práce Ha Mingzonga je cenná jako případová studie pracovní migrace příslušníků 

nečínských etnik do Sin-ťiangu a dopadu migrace na různé součásti jejich identity, jako je 

jazyk, náboženství a rituály, ústní tradice, oděv a tradiční ekonomické aktivity. Z práce 

vyplývá, že narozdíl od pracovních migrantů většinového chanského etnika, kteří svou 

identitu neztrácejí a často asimilují původní obyvatelstvo post-migrační lokality, příslušníci 

nechanských etnik i v případě relativně početných komunit mohou snadno ztratit jakoukoli 

návaznost na vlastní tradice. Při migraci nemuslimských etnik do prostředí muslimského 

ujgurského obyvatelstva hraje navíc roli větší kulturní blízkost mongghulských migrantů 

k prostředí  severotibetských Číňanů, než k sin-ťiangským Ujgurům.  



Další zajímavý aspekt předložné práce vystupuje v kontextu starší historie mongghulského 

rodu Ha. Podle hypotézy, vyjádřené v bakalářské práci diplomanta, existuje možnost, že 

předkové v rodové linii za uplynulá století vystřídali několik lokalit v severozápadní, 

jihovýchodní i střední Číně a několikrát změnili etnickou a jazykovou identitu podobně, jako 

je tomu v případě současné migrace. I přes absenci přesných historických dokladů pro starší 

období může hypotetická historie rodu Ha sloužit jako jeden z modelů etnogenetických 

procesů Centrální Asie. 

Důležitým přínosem práce je rovněž publikace rozhovorů, které mohou sloužit jako materiál 

pro další badatelskou práci. 

 

Diplomová práce Ha Mingzonga je přehledně strukturovaná, založená na původním terénním 

výzkumu a přínosná pro další sociálně-antropologický, etnografický i lingvistický výzkum. 

Části práce by bylo vhodné publikovat. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 

výbornou. 
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