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(Posudek na bakalrířskou práci)

Kandidátka předkládá k oponenfurímu řízení obhajoby práci, kterou lze pokládat za oborově

legitimní příspěvek ke studiu imigrantů přicháaejících na ÍMemí České republiky po roce 1989. Autorka

sleduje složité procesy kulturní adaptace, integrace, asimilace (segregace) specifické sociální skupiny

,,expatriotůo' fla zžkJadě poznatků získaných studiem relevatních informačních zdrojů (literatura,

prameny) a doplňuje je o vysledky tematicky zaměřeného výzkumu. Text práce je rozwžen do 6 oddílů,

10 kapitol a 10 subkapitol.

Úvodní čžlst (Úvod, Zhodnocení české a celosvětové odborné literatury) ve stručnosti nastiňuje

kontextuiilní aspekty limitující procesy migrace v českém kulturním milieu po roce 1989 a vymezuje

metodologicko-metodické moŽnosti jejího rnýzkumu (podává selelektivní tematízovaný kriticlcý přehled

odborné literatury české i zahramč:ni provenience spjaté se sledovanou problematikou). Migračním

qývojem ve sledovaném teritoriu se zabývádalší oddíl práce (Podstatné rysy migrace od 90. let v českych

zemích a v Evropě). Autorka v něm riímcově rekapituluje situaci migrace období do konce 20. století a

detailněji se zabývá rozborem migračních trendů r, ČR po roce |989; situační exkurz přrltbíži rovněž

k širším ewopským souvislostem. - Navazuj ící part práce (Fenomén expatriotismu, expatů a jejich života

v Čechách) se detailněji doýká problematiky,,expatriotismď'. Autorka v něm osvětluje genezifenoménu,

zabývá se jeho vývojem a recepcí v českém kultumím prostředí. Při explikaci ,,expatriotismu" uplatňuje

kromě ,,emického" kritéria i hledisko ,,etické" (viz Vztah české majoritní společnosti k cizincům po 20

letech demolrracie). _ Závěrečný oddíl práce deklaruje seznam pouŽitých informačních zdrojů a doplňuje

text instruktivní textovou a obrazovou přílohou.

Konceptuální členění bakalařské práce považuji za aďelsátru zvolenému tématu práce. Autorka

prokéuala schopnost práce s primárními i sekundrírními zdroji informací a její interpretace působí

vyvríženě. Formální zpracovéni texfu povaŽuji rovněž za zdaŤ7lé a nemiám k němu zásadnich uýhrad a

připomínek. Soudím, Že Monika Matulová vyhověla požadavkům kladeným na bakďářskou práci a

doporučuji ji k obhajobě s návrhem hodnocení: výborně.
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