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Předkládaná bakalářská práce Moniky Andruchové se zaměřuje na problematiku
migrací. Vybírá si oblast studentských migrací, která patří z hlediska antropologie k méně
probádaným typům migrace. Zároveň odborníci upozorňují na fakt, že je třeba tomuto typu
migrace věnovat pozornost, protože právě v něm spočívá potenciál posilování globalizačních
trendů ve společnosti a posilování transnacionality.
Monika Andruchová si položila otázku povahy studenstké migrace. Konkrétně se
ptala, jak sutudenti reflektují svoji migrační zkušenost a jak je tato zkušenost ovlivnila (jak
svoji zkušenost uplatňují). Data k jejímu zodpovězení konstruovala na základě
polostrukturovaných rozhovorů s 10 informátorkami. Genderově vyvážený vzorek je do jisté
míry limitou, limitou však přiznanou a uvědomovanou.
Teoreticky Monika Andruchová vycházela z konceptu transnsacionalismu. V rámci
něho se zaměřovala na 1. utváření transnacionálních sociálních sítí, 2. transnacionálního
vědění a 3. vztahu k prostroru – resp. domovu (koncept deteritorializovaného vztahu
k domovu). Zároveň se zaměřila na migrační a postmigrační procesy studujících. Tyto
interpretační rámce se pak staly osou pro interpretaci vlastních dat. Autorka dospěla ke
nálezům, které posunují poznání.
1.

mobilitu posiluje absence partnerských vztahů, o které je jinak třeba

permanentně pečovat
2.

studentky nereflektují kulturní šok díky asistované povaze studentské

migrace a asi i v důsledku její délky
3.

postoje studentek konvenují s transnacionální pozicí v migraci

4.

přičemž tato pozice, v reflexi zejména transnacionální vědění u nich

vyvolává a) kulturní šok z návratu, b) mají pocit neuplatnitelnosti transnacionálního
vědění, c) což vede k následné migraci a uvažování o transnacionální pozici
v globalizovaném světě.

Z hlediska celkového hodnocení je třeba ocenit že autoka pracuje s relevantní a
relativně bohatou literaturou. Dobře strukturuje text a tato strukturace Monice Andruchové
umožňuje interpretovat data a formulovat závěry.
Po formální stránce má práce jen jediné významnější pochybení. Tím je opomenutí
uvádění stránek u doslových citací. Jazykovou úroveň nedokážu s ohledem na slovenštinu
plně docenit
Práci Moniky Andruchové hodnotím jako zdařilou a přínosnou a hodnotím ji jako
výbornou.
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