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POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI: 

 

Hana Šimonová, Syřané v Čechách. Praha, FF UK 2012, 97 s.  

Hana Šimonová strávila pracovně několik let v syrské firmě v Praze a to ji inspirovalo k 

soustavnějšímu zájmu o sýrskou komunitu v Čechách, který výustil v sepsání diplomové 

práce.  

Práce je rozvržena do 6. Kapitol (včetně úvodu a závěru), z nichž nejobsáhlejší jsou kapitoly 

3-5 o historii Syřanů, jejich tradičním způsobu života a konečně o syrské komunitě v ČR. 

Autorka tedy zasazuje syrskou skupinu do širších historických, politických a kulturních 

souvislosti, přibližuje čtenáři vznik syrské republiky, její vnitřní poměry i příčiny migrace do 

zahraničí. Pohotově reaguje na poslední vývoj v arabském světě, na tzv. arabské jaro a jeho 

odezvu v syrské společnosti.  

Přehlédnout nelze ani úvod práce, zahrnující vymezení problematiky a předmětu výzkumu a 

kapitolu o metodologii. V obou částech se autorce podařilo podat jasně a přehledně své 

výzkumné záměry i metody, jak k nim chce dospět. Oporou má být dlouhodobý kontakt se 

členy syrské komunity, který je zvláště intenzivní s vymezeným vzorkem respondentů.  

Jádrem práce je kapitola 5. Syřané v České republice (s. 52-80). Rozebírá příčiny migrace do 

zahraničí, získaní zaměstnání a sociální status,  zvláštnosti syrské rodiny a adaptaci Syřanů na 

rodinný život v Čechách, význam náboženství v životě Syřanů a kapitolu završuje úvaha o 

integraci v ČR a náhled Syřanů na ČR. Poněkud neorganické se mi jeví zařazení podkapitoly 

5.4. Získání povolení k pobytu za podkapitolou o zaměstnání, soudím, že logičtější by ji bylo 

zařadit za 5.2. Příčiny migrace. Kapitolu však je možno velmi vysoko hodnotit, svědčí  o 

výborné znalosti studované komunity. Reference o dílčích tématech (zaměstnání, bydlení, 

rodině, náboženství, vztahu k majoritě) jsou výstižné a prezentované konkrétní případy ze 

života jednotlivců (respondentů a jejich známých) dodávají práci na věrohodnosti.  

Přílohy obsahují rozhovorovou kartu a příklady vyplněných dotazníků.  

Hodnocení práce: výborně       
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