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Práce je zaměřena na kulturní adaptaci cizinců v Praze, konkrétně na kategorii manželek 
zahraničních pracovníků mezinárodních nebo nadnárodních společností, kteří se na prostředí 
města adaptují bez toho, aby se jazykově přizpůsobovali majoritnímu obyvatelstvu. 
V souvislosti s tím je studováno i prostředí Prahy jako cíl mezinárodní migrace a jako město, 
jež lze vzhledem k pohybu obyvatelstva považovat za kosmopolitní. U partnerek zahraničních 
pracovníků si autorka klade za cíl studovat, jaké faktory hrají důležitou úlohu v adaptaci 
těchto osob, jaký je jejich životní styl a jaká je jejich kulturní a národní identita.  

Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část v podstatě nekoresponduje 
s empirickou částí. Je spíše svéráznou interpretací dějin urbánní antropologie a urbánní 
sociologie a teorie migrace a globalizace. Zejména kapitola 2.  a 3. jsou pro dané téma práce 
málo funkčními výpisky z učebnic a dalších textů, například z Hannerzovy Exploring the City 
(1980), Sýkorových textů a podobně. Tento postup by se dal pochopit v případě, že by 
autorka neměla dostatek pramenného materiálu a výzkumných dat. To však není její případ, 
neboť práce výrazně přesahuje požadovaný rozsah a nefunkční historické pasáže bylo možné 
vynechat. Navíc celé některé odstavce opisuje a dopouští se tak plagiátorství. Jako příklad 
uvádím autorčin profil Roberta Ezry Parka, který je opsán z Hannerzovy učebnice: 

s. 13–14 disertační práce: 
 
Všíma si rozmanitosť mestských štvrtí. 
Niektoré vytvorili úplne izolované malé 
svety sami pre seba ako napríklad domovy 
s minimálnymi putami k okolitej spoločnosti. 
Na strane druhej tu sú anonymne 
aglomerácie jednotlivcov, ktoré sa vyvíjajú 
a upadajúce lokality, ktoré na prvý pohľad 
hovoria o tom, ako sú užívané a kto v nich 
žije. 
Všetky druhy týchto mestských štvrtí by mali 
byť opísané a pochopené. 
Veľkou zmenou, ktorú urbanizácia priniesla, 
bola podľa Parka deľba práce, ktorá pokorila 
a zmodifikovala starší typ sociálnej 

Ulf Hannerz, Exploring the City. (1980) s. 
24–25 
On the one hand, he noted the varying 
characteristics of urban neighborhoods: how 
some were isolated little worlds to 
themselves, homes of immigrant population 
with few ties to the surrounding society, 
while other were anonymous agglomerations 
of individuals on the move and others again, 
such as a vice areas, were better 
characterized by how they were used and 
who lived there. These different 
neighborhoods all needed to be described and 
understood. But at the same time the big 
change which urbanism brought was that of 
an increasing division of labor which served 
to break down or modify the elder type of 
social organization based on such factors as 



organizácie založenej na faktorov ako sú 
rodina, príbuzenstvo, spoločenská trieda, 
putá k určitej lokalite. Deľba práce priniesla 
nový druh zmýšľania, špecializovaného 
človeka – skôr veľa druhov špecializovaného 
človeka, na každé zamestnanie iný druh 
človeka. Treba skúmať rozmanitosť 
spôsobov živobytia: 
 
„predavačku, policajta, obchodníka, 
strážnika, kabaretného umelca, doktora, 
barmana, učiteľa, reportéra, burzového 
makléra a mnoho ďalších. Všeci z nich sú 
typickými podmienok mestského života. 
Každý z nich so svojou špecifickou 
skúsenosťou a pohľadom determinuje pre 
každú skupinu povolania a pre mesto ako 
celok svoju individualitu.“ (Park 1952: 24–
25). 
 
(1 odstavec Hannerzova textu vynechán: 
Z.U.) 
 
 
Nad všetkým,  o čo sa Park zaujíma je cítiť 
záujem o morálku a morálny rád. Jednotlivec 
je v spoločnosti zapojený do boja 
o uchovanie si vlastného rešpektu a názoru, 
ale môže uspieť len ak získa uznanie 
ostatných. Tak sa mení individuum na 
osobnosť. Ale v meste je morálny rád 
vzťahov sprevádzaný ťažkosťami.  

kinship, caste and ties of locality. The 
division of labor created a new type of 
rational – rather many kinds, for each 
occupation could set its own stamp on 
people. The practical implication for research 
was that a variety of ways of making a living 
ought to be investigated:  
“the shopgirl, the policeman, the peddler, the 
cabman, the nightwatchman, the clairvovant, 
the vaudeville performer, the schoolteacher, 
the reporter, the stockbroker, the 
pawnbroker: all of these are characteristic 
products of the conditions of city life, each 
with its special experience, insight, and point 
of view determines for each vocational group 
and for the city as a whole individuality.” 
(Park 1952: 24–25) 
 
 
 
 
 
 
There is a constant concern with the moral 
order. In any society Park felt, the individual 
is engaged in the struggle to preserve his self 
respect and his point of view, but he can 
succeed in this only by earning the 
recognition of others. This is what turns the 
individual into a person. But in the city the 
moral order of relationships is fraught with 
special difficulties.  
 

 

Textem v tabulce opis nekončí, nýbrž pokračuje dalšími větami, které, domnívám se, již není 
třeba dokladovat. Opsaná je téměř celá s. 24 a polovina s. 25 Hannerzovy publikace a ve 
zkrácené verzi jsou z publikace vyexcerpovány další pasáže týkající se chicagské školy, vše 
bez citace. 

Zpracování manchesterské školy je již Hannerzovou publikací jen inspirováno. Gluckmanova 
charakteristika ze s. 27–28 je koncipována podobně jako v Hannerzovi na s. 128–129. Na s. 
27 je však chybný údaj, že Godfrey Willson napsal práci Broken Hill. Zde se autorka 
přehlédla. Willson v Broken Hill prováděl pouze výzkum. Jeho publikační výstupy se jmenují 
jinak.  

Kromě úvodu začíná text mít souvislost s tématem až od stránky 61, kdy autorka vysvětluje 
svoje pojetí pojmu expatriace a zejména pojmu globalizovaný expantriant, zkráceně expat. 
Pro účely této práce je expat člověkem, který žije na území jiného státu, než ve kterém má 



občanství.  Autorka říká, že komunita expatů v Praze se začala tvořit na počátku 90. let a 
představují ji zahraniční studenti, učitelé angličtiny a manažerské elity. Autorka správně 
uvádí, že počty expatů rostou a na s. 68 vykresluje určitý demografický profil expata, který 
ale není podepřený přesným odkazem na zdroj dat. Dále se zaměřuje na otázku kultury a 
adaptace.  

V úvodu k empirickému výzkumu autorka hodnotí stav zkoumané problematiky. Nesprávně 
se domnívá, že k tématu expatů v Praze není žádná literatura a uvádí pouze práce A. Cooka. 
Opomenula relativně rozsáhlé spektrum literatury. Tematikou se v prvé řadě zabýval Hans-
Joachim Bürkner v textu Western migrants in central Europe: Isolated individuals or 
members of transnational communities? (GeoJournal 02–2000, Volume 50, Issue 2–3, pp 
105–108), který se specializuje na pražské prostředí. Týž autor se k tématu vrátil v roce 2003 
v textu Autochthonous and Western Professional Elites in East Central Europe: Socio-
Cultural Convergence in the Process of Transformation? Text je dostupný na stránkách 
HTTP://WWW.HUMANISTICA.RO/ANUARE/2003/ARTICOLE/BURKNER.HTM. Dále 
autorka opomenula článek Michal Gärtner – Dušan Drbohlav, Akulturace expatriotů v českém 
prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“), který vyšel v časopisu Český lid v roce 2012 a 
ještě dříve v modifikované podobě v Geografii v angličtině. Dále se tématu věnovali studenti 
a učitelé fakulty humanitních studií UK, okrajověji Petr Dostál, slovenským a maďarským 
expatům doktorandka Marianna Mészárosová v Ústavu etnologie FF UK a další. Pravdu má 
autorka pouze v tom, že uvedené práce jsou zaměřené primárně na pracovní migraci 
odborníků nebo osob ze západních států a nikoli na partnerky těchto migrantů.  

Autorka pozorovala, nebo krátké interakce uskutečnila přibližně se stovkou aktérů a 
hloubkové rozhovory realizovala s 29 respondentkami.  K terénnímu výzkumu formulovala 
výzkumné otázky a hypotézy a v hloubkových rozhovorech se soustřeďovala na některá 
klíčová témata, která jí umožňovala uchopit problematiku adaptace na nové prostředí. 
Rozhovory se koncentrovaly na téma mezinárodních institucí jako vstupní brány do pražského 
prostředí, otázky využívání vzdělávacích institucí, role sociálních virtuálních sítí pro život 
imigrantů ze západních zemí v Praze, budování kariéry v mezinárodním prostředí, trávení 
volného času a vytváření nových rituálů, na kontakty s autochtonní populací, hodnocení 
různých částí města, prostorovou disperzi cizinců apod. Z rozhovorů vyplynula celá řada 
informací, které narušují mnoho zažitých stereotypů, jež zejména v oblasti adaptace na české 
prostředí dlouhodobě přežívají. Zajímavé jsou například pohledy na roli jazyka jako 
komunikačního prostředku při meziosobním kontaktu, zajímavá je i otázka vytváření 
sociálních sítí a hodnocení různých kontaktních událostí apod. Je třeba ocenit, že autorka se 
zde nesnaží za každou cenu zevšeobecňovat, že prezentuje určitou škálu názorů, na níž je 
patrný i výběr respondentů a jejich poslání v České republice, to znamená, že jsou to 
vysokoškoláci, kteří se do Prahy ani nepřijeli rekreovat, ani bavit, či poznávat tamní kulturu, 
ale primárně plnit určité pracovní úkoly, vykonávat určitou profesi nebo doprovázet manžela 
na jeho pracovní misi, a za tímto účelem v Praze žijí, zpravidla na určitou časově omezenou 
dobu. 



V závěru práce autorka ověřila pravdivost jednotlivých hypotéz a shrnula výsledky svého 
šetření. K teoretické části práce se vrátila jedním krátkým odstavcem. Potvrdila tím, že z 
hlediska řešení výzkumných otázek je tato část práce zcela nadbytečná.  

Empirickou část práce pokládám za kvalitní, přestože zde chybí dostupná literatura. Otevírá 
se zde však celá řada otázek. Pokud se zde hovoří o expatriantech jako o komunitě, 
předpokládám, že se všichni navzájem znají, že je jako komunitu můžeme považovat za 
skupinu společných zájmů, kteří řadu věcí řeší společně, mají společné rituály a určitou 
hierarchizaci. Je tomu skutečně tak? Bylo by možné v krátkosti představit, jaká je tato 
hierarchizace v komunitě? Má na ní vliv národnost, majetek, délka pobytu? Co má vliv na 
kvalitu vztahů členů komunity? 

V práci se hovoří o jedné expatriantské komunitě. Jsem přesvědčen o tom, že v Praze možná 
není mnoho expatriantských uzavřených komunit, ale určitě je zde celá řada expatriantských 
sítí. Pokud si všimneme složení výběrového souboru vytvořeného autorkou práce, převládají 
zde angličtí mluvčí, ale velmi početná je v Praze též německá komunita. V Praze jsou 
zastoupeni vysokoškolští učitelé a vědci, kteří ve vzorku absentují. V Praze je rozsáhlá ruská 
komunita, která má opět jádro osob ze středních a vyšších vrstev obyvatelstva, stejně tak 
čínská a vietnamská komunita. Společenská síť zkoumaná autorkou disertační práce, tak jak 
je ohraničena, je kosmopolitní, ale v Praze by měla existovat též relativně svébytná americká 
komunita, je zde skupina Bulharů s jejich bulharským klubem. Vazby mezi takovýmito 
společenstvími v práci nejsou naznačeny, naopak popis budí zdání, jakoby vzorek 
reprezentoval kosmopolitní osazenstvo Prahy jako celek. Podrobnější pohled na danou 
komunitu, tak jak je v práci představena, evokuje otázku, zda umělé vytvoření hranice, tak jak 
autorkou byla zkonstruována, nezkresluje obraz obyvatel města, které je zde ostrou čarou 
rozděleno na autochtony a ty druhé, u kterých anticipujeme odlišné chování a názory a uměle 
z nich vytváříme komunitu. 

 Práce jako celek není zvládnutá. Teoretická část práce nemá jasnou vazbu na část 
empirickou. Teoretická část je uspořádaným sledem výpisků a opisů z již publikované 
literatury, které z větší části nijak nepomáhají operacionalizovat pojmy nebo kvalitněji 
koncipovat empirickou část. Naopak témata, která by empirickou část mohla rozvinout, jsou 
potlačena. Nebyla dostatečně podchycena literatura o Praze a cizineckých komunitách zde 
žijících, nebylo ověřeno, zda podobné studie již nevznikly o jiných městech. Zejména 
bruselská společnost úředníků již z tohoto hlediska byla studována nejprve Chrisem Shorem a 
později Alexandrou Bitušíkovou. Samotná empirická část zpracování dat z výzkumu má svoji 
hodnotu.  

Vzhledem k nekonsistenci práce a zejména vzhledem k prohřeškům proti etice vědecké 
práce necitovanými opisy z již publikované literatury práci nedoporučuji k obhajobě. 

V Praze 29. 8. 2013 

       Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
                oponent 


