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Kristýna Dvořáková si zvolila téma své bakalářské práce v oblasti studií o migracích. 

Kladla si otázku pozice arménské komunity v Jihlavě v rámci majoritní společnosti. Tu 

zodpovídala na základě analýzy vybraného kulturního prvku. Tím se stal rituál – oslava 

Nového roku. Data získala prostřednictvím empirického výzkumu. 

Bakalářská práce je koncipována standardně. V tomto smyslu je logicky 

strukturována. Autorka uvádí svoji motivaci a okolnosti, které přispěly k volbě tématu. 

Podává zdařilou charakteristiku arménské cizinecké skupiny (snad pouze typy pobytů zůstaly 

nezodpovězeny). Teoretická východiska vidí ve dvou pojmech, a to v pojmu rituál a 

integrace. Zejména diskuse pojmu rituál přináší autorce dobrý základ pro pochopení a přístup 

ke zkoumané problematice. 

Položené otázky pak řeší na základě deseti polostrukturovaných rozhovorů 

s jednoapůltou generací mladých Arménů. Kristýně Dvořákové se podařilo navázat se 

skupinou dobrý kontakt a získala relevantní data. Ta se stala předmětem analýzy a 

interpretací. 

V prvém kroku provedla autorka popis oslavy Nového roku. Při něm vycházela 

z poskytnutých rozhovorů. Možná by bylo vhodné svátek i zúčastněně pozorovat, nicméně 

jeho intimita, resp. intimita jeho některých částí, by jí v rámci krátkodobého výzkumu 

neumožnila se účastnit.  

Kristýna Dvořáková ale nezůstala u popisu oslavy, interpretovala zdařile i její význam. 

Podařilo se jí doložit, že Nový rok je pro Armény rodinnou událostí. Velice hezky 

interpretovala, že odlišné hodnoty svátku Arménů x Čechů ve své podstatě brání akulturaci 

v této oblasti. Naprosto ukázkově se jí podařilo ukázat, že ačkoliv jsou Arméni pokládáni za 

integrované (mimo jiné i v jejím výzkumu je doloženo, že jsou orientováni v kultuře české 

společnosti a respektují ji), tato oslava díky svým hodnotám, které jsou pro migranty důležité, 

vytváří hráz plné asimilaci v následujících generacích.  

Text, který čtenáře vede je přehledný, a jazyk autorky je sdělný. Přesto někdy by bylo 

možné uvažovat o ještě jedné revizi, a to v tom smyslu, že některé informace se opakují na 

různých místech.  Mají sice odkazovat na jinou rovinu problému, ale výklad toto čtenáři 

neusnadňuje. Tato výtka se týká participace komunity na oslavě. Dnes bych asi jako vedoucí 

práce doporučila všechny tyto pasáže soustředit na jednom místě.  

Svým tématem bakalářské práce Kristýny Dvořákové se vrátila k tradičním 

etnologickým tématům, která se řešila v 70. a zejména 80. letech  20. století v české vědě 

(v problematice etnických procesů). Ve srovnání s většinou prací té doby však její text přesáhl 

etnografický popis a směřoval k etnologické, resp. sociokulturně antropologické interpretaci.    

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

 

V Praze 22. 8. 2012   

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 

 

 


