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Fenomén expat, expatriotismus a jejich život v Čechách po roce 1989. 

 

 

Ústav etnologie FF UK, Praha 2012,  88s., přílohy 

 

Monika Matulová předkládá poměrně rozsáhlou práci, v níž se věnuje specifickým otázkám 

současné migrace, tzv. expatrioty a expatriotosmem v ČR. Poznamenejme hned v úvodu, že 

tematicky je práce velmi aktuální a že se dotýká podstatných otázek globalizace a úlohy 

odborných kádrů v tomto procesu.  

Struktura práce je volena velmi zdařile, začíná zhodnocením české a zahraniční (zde nazvané 

světové) literatury k tématu migrace (s. 13-29), pokračuje nastíněním migrace v Českých 

zemích od 90. Let minulého století (kap. 2. Podstatné rysy migrace od 90.let v českých zemích 

a v Evropě, s. 22-39) a přechází ke klíčové kapitole 3. Fenomén expatriotismu, expatů a jejich 

života v Čechách. 

Hodnocení literatury naznačuje, že je autorka dobře obeznámená nejen s literaturou 

etnologickou ale i sociologickou ke studovanému tématu. Místo literatury světové by bylo 

lepší hovořit o literatuře zahraniční, abychom se vyhnuli případných připomínek z oblastí o 

kterých se nepojednává.  

Ve 3. Kapitole se konečně dozvídáme o přesnějším vymezení pojmu expat, expatriot, který 

zahrnuje tu část pracovních migrantů, která je vysoce kvalifikovaná, zastupuje a řídí 

zahraniční firmy. Podle slov autorky: „Termín je často prezentován v kontextu moderních 
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migrací, kdy je někdo svým zaměstnavatelem pracovně vyslán do ciziny. Tam má pak působit 

jako jakýsi kulturní protiklad zaměstnancům“ (s. 40) 

Kapitola je velmi zajímavá: řeší takové otázky jako je země původů expatriotů, jejich jazyk, 

rodinný život, instituce pro expatrioty apod. 

Čtvrtá kapitola se snaží formulovat vztahy imigrantů a českého prostředí (Vztah české 

majoritní společnosti k cizincům po 20. Letech demokracie, s. 72-80) . Vychází s hlavně 

z literatury (Barša, Gabal ad.). 

Důležitou součástí práce jsou přílohy se statistickými daty o imigrantech v ČR. Bohatý a 

oborově všestranný je seznam literatury. 

Bakalářská práce Moniky Matulové  svědčí o jejím velkém rozhledu po literatuře k tématu, a 

to jak sociologické tak etnologické a antropologické. Zdobí ji solidní jazykový projev a úsilí 

autorky vidět a posuzovat společenské jevy v obecných souvislostech a přitom respektovat 

konkrétně historickou situaci. 

 Doporučené hodnocení: výborně 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 15. srpna 2012   PhDr. Jan Pargač, Cc.  

 

 


