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Lilia Suleymanová si pro svoji bakalářskou práci zvolila klasické téma z oblasti migračních 

studií. Zaměřila se na otázku životního stylu ruských migrantů v kontextu migrace do ČR, 

resp. jeho adaptace na české prostředí. Vybrala si skupinu studentů, kteří pocházejí s vyšší 

vrstvy ruské společnosti, skupinu, která není pro výzkum běžně otevřená. Pro získání a 

zpracování dat použila kvalitativní metodologii. 

 

Z hlediska teoretických východisek bylo úkolem autorky představit problematiku migrací, 

zaměřit se na problém kulturní adaptace, která v procesu migrace významně ovlivňuje životní 

styl, zaměřit se na teorii migračních sítí, které tento proces nutně ovlivňují (ve smyslu 

impulzů které zprostředkovávají) a posléze uvažovat o podstatě rozdílu životního stylu 

různých vrstev společnosti. V jednotlivých pasážích proto s danými tématy čtenáře 

seznamuje. Bylo by pak dobré ještě svá východiska explicitně shrnout a provázat. 

 

Zatímco teoretická východiska mohou působit do jisté míry jako mozaika teorií, vlastní 

výzkum je zdařilý. Po spíše stručné metodologii autorka transparentně a systematicky 

představuje získaná data. Popisuje je skrze kategorie, které jsou pro skupinu migrantů klíčové. 

Věnuje se proto 1. sociálním vztahům, resp. sociálním okruhům, v nichž se pohybují a 2. 

vybraným prvků kultury, jež se podílejí na životním stylu. Obě tyto části pak spolu 

korespondují a vzájemně se doplňují. (Nesrozumitelný je jen začátek analytické části, což lze 

pokládat za nějaký omylem zkopírovaný odstavec starého textu).  

 

V závěru autorka ukazuje jak životní styl je dán habitem informátorů, potvrzuje, že i v rámci 

adaptace na nové prostředí hraje sociální zařazení migranta velkou roli. Dále prokázala, že 

tento životní styl přispívá k rekonstituování této vrstvy i v situaci migrace. 

 

Předkládaná práce je dobře strukturovaná a informačně bohatá. Práce s literaturou je spíše 

mechanická. Naopak práce ve výzkumu excelentní. Autorka získala velké množství dat a ta 

dobře a přehledně představila a interpretovala. Dospěla k relevantním závěrům. Jako 

ruskojazyčná studentka zúročila svoji jazykovou vybavenost při výzkumu, pro psaní textu 

byla však spíše komplikací. Text tedy není prost jazykových chyb.  

 

 

Práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. 
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