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    Předkládaná solidním teoretickým základem vymezená, precizně provedenou etnografií a 

dostatečným množstvím sekundární literatury podložená, metodologicky promyšlená, badatelským 

úkolem, hypotézami a výzkumnými otázkami přiměřeně ambiciózní, rozsahem více než dostačující, 

dovedně strukturovaná a v neposlední řadě pečlivě napsaná práce je výrazným příspěvkem 

k domácím výzkumům urbanity, respektive soudobých migračních procesů s akcentem na jejich 

kulturně adaptační a kolektivně-identitní rozměr, oborově se pohybujícím v rámci subdisciplíny urbánní 

antropologie s očekávatelnými a pro téma práce nezbytnými sociologizujícími přesahy.   

 

V centru pozornosti práce stojí problematika kulturní adaptace „expat“ partnerek, tedy partnerek 

vysoce kvalifikovaných mobilních zahraničních pracovníků nadnárodních společností pracujících 

v současné době, respektive době výzkumu (září 2010 – červen 2012) v Praze, na domácí 

sociokulturní prostředí. Samotné obecné zaměření práce je třeba nepochybně uvítat, především kvůli 

skutečnosti, že jde o v domácím akademickém diskurzu poměrně novátorské a inovativní téma 

výzkumu reagující na existenci aktuálního společenského fenoménu nově formovaných urbánních 

procesů a identit, o které se již dříve zajímaly jiné společenskovědní a psychologické disciplíny, ale 

nikoli antropologie/etnologie. Stejnému tématu se badatelka ostatně, pokud je mi známo, úspěšně 

věnuje nejen na poli základního výzkumu, ale i v rámci své pedagogické činnosti na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Tématem, přístupem i solidní etnografií je, jak již bylo zmíněné výše, práce originální; v kontextu 

tematicky příbuzných absolventských textů zaujme především precizní metodologickou prací s 

relativně velkým množstvím analyzovaných dat získaných pomocí longitudinálního zúčastněného 

pozorování a intenzivních etnografických rozhovorů s dostatečným vzorkem 29 informátorek 

(vybraných metodou řetězového výběru z přibližně dvojnásobného počtu potenciálních informátorek); 

velice pečlivě je definována jak strategie výběru výzkumného vzorku, tak pětice výzkumných hypotéz, 

pětice cílů výzkumu a základní otázky výzkumu.  

Nepochybné pozitivum práce představuje i její úvodní část sumarizující antropologické a 

sociologické výzkumy městského prostředí s (očekávaným) akcentem na anglosaský akademický 

diskurz, ale se sympatickým pokusem o sumarizaci domácích výzkumů této problematiky.  



Práce vykazuje zřetelný důkladný zájem o danou problematiku, akcentovaný i díky částečně 

insiderské situaci výzkumnice, který je patrný především v citlivé práci s detaily, schopnosti 

komparace a abstrakce, a v neposlední řadě snaze o nalezení univerzálněji platných závěrů.  

 

K výjimečně pečlivě zpracovaným částem práce patří především její teoretické a metodologické 

sekce, uvádějící zkoumanou problematiku do širšího kontextu nejen společenskovědních výzkumů, 

ale i relativně širokých historických a ekonomických souvislostí globalizačních a migračních procesů; 

toto kontextuální uvedení je možné považovat za nadstandardní nejen v rámci antropologických 

absolventských prací, ale i dnešních sociálních věd obecně. 

Velice precizně je zpracován i výzkumný model a především interpretace získaných dat, ústící 

v deklaraci vytváření svébytné soběstačné kultury koexistující vedle lokálních kultur, která díky 

napojení na globální transnacionální ekonomické a sociální instituce funguje bez nutnosti výraznější 

adaptace na lokální jazykové a kulturní prostředí, jejíž forma se v poslední době výrazně proměnila 

především díky elektronickým komunikačním prostředkům.  

 

K celku bezesporu vysoce kvalitní práce je možné vznést dvojici spíše marginálních výtek, které 

její celkovou hodnotu v žádném případě nesnižují. Jsou spíše výrazem nutnosti zaujmout v roli 

oponenta očekávatelný kritický postoj: první z nich se týká absence určité badatelské (sebe)reflexe 

vhodné k práci s badateli blízkým tématem a výzkumným terénem, druhá pak čistě formálních 

záležitostí.  

 

V antropologické tradici je minimálně od počátku 70. let 20. století vysledovatelná vzrůstající 

tendence reflexivního a subjektivistického uchopování etnografické tvorby, které staví do centra 

antropologického zájmu osobu samotného badatele a jeho vliv jak na konstruování etnografických dat, 

tak etnografického terénu samotného. Ačkoli není toto postmoderní směřování nutné za všech 

okolností přehnaně adorovat či badatelsky následovat, jak se to často v posledních dvou desetiletích 

děje, v případě výzkumných terénů, jichž je badatel před započetím výzkumu integrální součástí (což 

je případ výzkumu badatelky, která je sama „expat“ partnerkou), je vyjasnění vlastní pozice v terénu 

podle mého mínění nutností. Tuto sebereflexi, nebo spíše deklaraci vlastního zapojení či distance od 

výzkumného terénu v práci částečně postrádám; byť na čistě deklaratorní rovině, neboť pro 

objektivistické výzkumné postupy, které používá, není z hlediska výstavby badatelského procesu a 

výsledného textu příliš vhodná.  

A ani nutná – badatelka svoji distanci od terénu totiž během zúčastněného pozorování a 

rozhovorů evidentně dokázala do určité míry reflektovat; její obraz expat komunity je díky tomu podle 

mého mínění kvalitním objektivistickým badatelským konstruktem s širším úhlem pohledu, který její 

aktérskou (ale třeba i mou vlastní vnějškovou, neformálně-přátelskou i rezidenční na Praze 6) 

zkušenost s pražskou „expat“ komunitou výrazně přesahuje.  

Přestože tedy nejde, opakuji, o výtku významnější povahy, přesto lze považovat několik 

stručných vět o vlastní roli v terénu (na s. 8 a 84-85) za určitý druh nesplněného badatelského příslibu; 

větší distance či naopak sebereflexe by mohla totiž možná zvýšit pravděpodobnost kritičtějšího 



pohledu na zkoumaný etnografický terén, který je v posuzované práci (byť dovedně) líčen natolik 

bezproblémově a pozitivně, že by mohl být některými potenciálními čtenáři neprávem považován za 

jakousi aktivistickou, idealizující a aktérsky pozitivní sebepotvrzující tautologickou sebeprezentaci, 

nikoliv nepodobnou raným etnografiím středoevropské etnologické tradice. 

 

Z formálního hlediska je práce výborná; k jejím hlavním pozitivům patří vytříbený styl i práce 

s jazykem, absolutní minimum překlepů a dalších formálních nedostatků, úhledná úprava textu i příloh, 

a dále pak snaha o používání jednotné terminologie (byť výběr zcela zásadního „emického“, 

aktérského zkratkovitého termínu „expat“ oproti „expatriot“, či dalším termínům používaným 

v odborném diskurzu pro tento fenomén, není výrazněji zdůvodněn).  

Druhá z výše zmiňovaných výtek směřuje k práci se sekundární literaturou; v soupisu použité 

literatury totiž absentují některé tituly relativně často uváděné v poznámkovém aparátu (např. Soukup 

2009 na s. 9 a jinde – zřejmě se jedná o přehledovou práci Soukup, Martin: Základy kulturní 

antropologie. Praha 2009).  

Jak jsem již konstatoval výše, pokus o sumarizaci domácích urbánně etnologických výzkumů lze 

považovat za potěšitelný; problémem je ale jeho povaha pouhé enumerace prací budící dojem, že 

s nimi autorka výrazněji nepracovala (ne že by to bylo vzhledem k aktuálnímu a unikátnímu tématu její 

práce bezpodmínečně nutné). Doklady této skutečnosti mohou být selektivní výběr (chybí např. 

novější kolektivní, byť spíše kulturně-historicky laděná publikace věnovaná Brnu z roku 1993) a 

především nepřesné citace těchto prací – například historicky laděnou významnou publikaci Stará 

dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848-1939 z roku 1981 rozhodně nenapsala 

významná folkloristka Dagmar Klímová – viz s. 34 i soupis literatury, ale kolektiv autorů pod vedením 

Antonína Robka, Mirjam Moravcové a Jarmily Šťastné (byť zde měla autorka při výběru poměrně 

šťastnou ruku, neboť jde o jednu z mála domácích urbánně etnologických prací druhé poloviny 20. 

století, která měla a má výraznější ohlas i v zahraničí). Poněkud výrazněji zamrzí opomenutí aktuální 

studie Michala Gärtnera a Dušana Drbohlava Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší 

manažeři versus „český lid“), publikované v předním domácím etnologickém periodiku Český 

lid/Etnologický časopis 99/4/2012, s. 385-406, tedy nepříliš dlouho po skončení badatelčina terénního 

výzkumu a v dostatečném předstihu před odevzdáním práce – o to více, že je na rozdíl od výše 

zmíněných částečně antikvárních titulů prací vysloveně současnou a především svým tématem velice 

blízkou tématu posuzované práce. Její výsledky mohly být s výsledky posuzované práce zajímavým 

způsobem komparovány, což v nastalé situaci do jisté míry představuje promarněnou příležitost. 

Využívání zahraniční literatury je na druhou stranu v práci na vysoké úrovni (pomineme-li název 

gründerské práce urbánní antropologie Williama Thomase a Floriana Znanieckeho Polish Peasant in 

Europe and America (1918-1920), chybně uvedený v plurálu zřejmě kvůli jeho citaci ze sekundární 

literatury – s.12-13, či chybná transkripce jména britského antropologa Alfreda Reginalda Radcliffa-

Browna – s. 26) a prozrazuje velký přehled autorky, popřípadě i vedoucího její práce, v aktuálních 

autoritách oboru (například vlivné práce Arjuna Appaduraie, apod.). Tento rys je mimochodem typický 

pro domácí antropologické práce akcentující především, můžeme-li se odvážit použít redfieldovský 

příměr, „velkou“ zahraniční tradici a do jisté míry ignorující „malou“ domácí tradici – v kontextu 



posuzované práce až esotericky ladící s charakterem zkoumané „expat“ komunity vyznačující se 

podobnými kosmopolitními vlastnostmi, do značné míry generovanými obdobnými globálními procesy. 

Druhým formálním nedostatkem práce je vytrvale chybné psaní velkých písmen u názvů 

českých a slovenských studií, které, ač v lidovém diskurzu vlivem angličtiny stále častější, dosud 

nemající žádnou oporu v korektní transkripci standardizovaného spisovného, natož odborného jazyka. 

 

      Závěrem je možné konstatovat, že práce – i přes výše zmíněné drobné výtky, míněné ovšem 

zcela pozitivně, jako pobídky k potenciální další badatelské práci na tomto poli – představuje cenný 

přínos pro domácí bádání na poli analýzy otázek kulturní adaptace migrantů, sociálních a 

ekonomických proměn hlavního města včetně gentrifikačních procesů a širších otázek urbánní 

antropologie.  

     Práce je ve svém obecném tématu a především ve snaze komparovat vlastní data s výsledky 

výzkumů realizovaných v zahraničí na vysoké úrovni, vykazuje značný badatelský potenciál a výstup 

z ní by mohl být jistě vítaným publikovaným příspěvkem k nepochybně zajímavému a dnes velice 

aktuálnímu tématu. 

 

    Současná Praha „expat“ partnerek jako specifický a dynamický sebereprodukující sociokulturní 

prostor stojící do jisté míry v globálním bezčasí a neprostoru soudobého korporátního kapitalismu, 

v mnohém podobný i odlišný od příbuzných „expat“ prostorů současných globálních měst (podobný 

díky svému standardizovanému formátu, odlišný větší mírou intimity a solidarity způsobený dle 

výpovědí jeho participantů především menší velikostí lokality), inovativně vytvářející nezávislé 

svépomocné struktury kulturní a sociální solidarity za výrazné pomoci nejen korporací, ale především 

vlastní iniciativy a elektronických forem komunikace, umožňující tvorbu moderních forem kolektivních 

kosmopolitních identit a participaci na chodu města bez výraznější občanské, společenské, 

ekonomické a stále více i rezidenční participace na aktivitách „místních“ obyvatel, je v práci vylíčena 

heuristicky i teoreticky dostatečně plasticky na to, aby mohla být považována za více než solidní 

příspěvek k etnografii současných kolektivních identit. 

 

     Z tohoto důvodu si dovoluji vyslovit hodnocení směřující k dostatečnému naplnění požadavků 

kladených na práce tohoto typu a na tomto základě její doporučení k obhajobě ve stávající podobě. 
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