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Lucie Remešová předložila práci na velice aktuální téma dvojí/trojí etnické a kulturní
identity některých skupin nových imigrantů, které se do České republiky přistěhovaly po roce 
1990. Dvojí identitu měly tyto skupiny vybudovanou již v zemi původu. Akt migrace a 
nutnost adaptovat se na novou, neznámou a odhadovanou kulturní realitu však fenomén dvojí 
sebeidentifikace těchto imigrantů prohloubil a učinil z něj navíc jeden z nezanedbatelných 
nástrojů vyjednávání vlastních pozic v přijímací společnosti. Pro jednotlivce z řad příslušníků 
těchto skupin imigrantů se stal svým způsobem prostředkem vyrovnání se s novou, vesměs 
pouze tušenou společenskou realitou České republiky. 

Již na tomto místě nutno zdůraznit, že myšlenku položit si otázku úlohy dvojí etnické 
identity nových imigrantů při jejich začleňování se do české společnosti formulovala Lucie 
Remešová sama. Pro řešení této otázky si zvolila malou přátelskou skupinu rusko-židovských 
imigrantek, které se do ČR přistěhovaly v 90. letech 20. století. Jako přátelská skupina se tyto 
mladé ženy konstituovaly teprve v přijímací zemi, a to na právě na faktu své společné dvojí 
etnické identity. Svou práci koncipovala Lucie Remešová jako případovou studii. Sledovala 
postoje a názory členek skupiny jako jedinečných osobností s vlastními osobitými postoji, 
názory a vztahem k ruské, židovské a posléze i české identitě. V tomto pojetí koncipovala 
terénní výzkum, analýzu získaných dat i formulaci závěrů. Volbu tohoto postupu považuji za 
uvážlivou. Dovolila autorce nezkreslovat získaná data ve jménu syntetizujícího přístupu a 
zároveň ji umožnila tato data interpretovat  s ohledem na kauzality.

Posici jednotlivých identit (ruské, židovské a české) a jejich vzájemné prolínání v 
postojích členek sledované přátelské skupiny řešila Lucie Remešová s ohledem 1) na 
kauzálně motivované sebedeklarace v etnické příslušnosti, 2) na vazbách k nadřazeným 
vrstevnickým skupinám (ruské, židovské, české) a 3) na vztahování se k festivitám, které jsou 
ruskou, židovskou a českou společností hodnoceny jako jim vlastní a přijímány v tomto 
smyslu v reálné i symbolické rovině. Tyto tři ukazatele procesu prolínání etnických a 
kulturních identit byly zvoleny vhodně. Dovolily autorce textu konfrontovat proklamované 
postoje s žitou realitou. Dovolily jí formulovat závěry o různém a časově proměnlivém 
významu ruské a židovské identity v životě a postojích sledovaných mladých žen a absenci 
identity české i po patnácti letech života v české společnosti. Analýzou dat získaných 
primárními narativními a následnými opakovanými polostrukturovanými interview dospěla 
Lucie Remešová k celkovému závěru, že ruská identita je pro členky sledované přátelské 
skupiny je samozřejmostí, ač ji nedeklarují – na rozdíl od identity židovské. Tu pak prožívají 
v různé intenzitě, i když vesměs bez větší vazby na náboženskou příkazovost. Česká identita 
pak není artikulována, přes znalost českého jazyka na obecné i spisovné úrovni a pře jejich 
osobní přesvědčení, že jsou integrovány do české společnosti.

Podstata předložené bakalářské práce spočívá v empirickém výzkumu a interpretaci
výzkumem získaných primárních dat. Zde přináší nové, empiricky podložené poznatky. Lucie 
Remešové svou rozpravu navíc ukotvila teoreticky. Pro teoretické ukotveni zvolila způsob 
vlastní reflexe výkladu používaných pojmů, formulovaných současnými odborníky na 



problematiku migrace, identity a nacionalismu. V průběhu analýzy se pak ke zvolených 
teoretickým východiskům argumentačně navracela: teorie se ji stala nedílnou součástí 
výkladu. 

. Do práce ovšem Lucie Remešová včlenila několik paralelních pohledů, jimiž se 
realitu současnosti pokusila zařadit do historické retrospektivy.  Zařadila stručné kapitoly o 
postavení židovského obyvatelstva v Rusku (a býv. Sovětském svazu) v epoše 19. a 20. 
století, o emigraci Židů z teritoria Ruska a býv. Sovětského svazu ve 20. století, o imigraci 
ruských Židů do ČR, o jejich etablování se zde jako osobitá skupina, o postavení imigrantů 
z býv. Sovětského svazu v České republice, o vztahu českého obyvatelstva k imigrantům. 
Všechny tyto víceméně přehledové kapitoly jsou vypracovány na sekundárních pramenech. 
Svědčí o potřebě autorky zorientovat se v problematice a nalésti kořeny identitních postojů 
mladých žen, které se staly předmětem jejího výzkumu. V této souvislosti možno tyto pasáže 
práce akceptovat. Je nutno je hodnotit jako doklad schopnosti autorky vidět postoje, názory a 
společenská jednání v jejich kauzálních souvislostech.

Nesporným kladem předložené bakalářské práce jsou přílohy. Zejména zařazení 
přepisů interview a jejich strukturování podle sledované problematiky má nezastupitelnou 
hodnotu.

Lucie Remešová ve své bakalářské práci prokázala, že si dovede samostatně 
formulovat výzkumný problém, dovede shromáždit data k jeho řešení dobře provedeným 
etnografickým výzkumem, tato data analyzovat, zařadit je do kauzálních souvislosti a 
formulovat respektovatelné závěry. Předložený text odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.
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