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Posudek diplomové práce 
 

Kamila Axmannová: Dopad reemigrace na národní identitu. FF UK, Praha 2013, 104 str. 

 

     Předložená diplomová práce Kamily Axmannové představuje pokus postihnout etnickou 

problematiku s hlavním zřetelem k reemigraci. Důležitou součást práce zahrnují rovněž úvahy 

o etnické, respektive národní identitě. Autorčin terénní výzkum pak sledoval cíl: detailně 

popsat a analyzovat situaci Čechů, kteří se vrátili po roce 1989 ze zahraničí.  Přitom  byla 

mimo jiné nastolena problematika adaptace a reintegrace, dále byly postiženy důvody 

reemigrace a konečně pak  sledovány dopady návratu na národní identitu. 

Diplomová práce je koncipována tak, že po vstupních teoretických částech následuje 

analýza dat získaných terénním výzkumem. Teoretická část zabírá  zhruba polovinu textu (str. 

8 – 48) a dále pokračuje „Výzkumný projekt“ (str. 50 – 60), jenž lze chápat jako přípravu na 

terénní výzkum.  

Právě v případě vlastního výzkumu může oprávněně vzniknout otázka, zda počet 

respondentů není příliš omezený. Lze považovat sedm respondentů za reprezentativní počet, 

jenž přinese dostatek údajů či faktů pro další analýzy a interpretace, například pro doložení 

určitých tezí nastíněných v teoretickém vstupu. Na druhé straně je však potřebí ocenit 

autorčinu úpornou snahu  důsledně uplatnit biografickou metodu.  

 Metodologicky a teoreticky je předložená práce vhodně fundována, přičemž se opírá  o 

poměrně rozsáhlou bibliografii. Už na první pohled je patrné, že se autorka ve sledované 

problematice vyzná a že dokáže přesvědčivě  argumentovat. V této souvislosti se hodí dodat, 

že se tu neobjevuje jen problém domova, nýbrž i cizince a „cizinectví“ („strangerness“) tak, 

jak o něm fenomenologicky uvažuje například sociolog Alfred Schütz  (viz jeho studie 

Stranger nebo Homecomer). Zde se hlavně operuje s pojmem „experience“ ve smyslu 

zkušenost, prožitek, zážitek. Ostatně nedá se předpokládat, že navrátivší se domů jsou vždy 

vítáni s otevřenou náručí a že opětná adaptace se obejde zcela bez problémů. 

K předloženému pojednání nemám jako oponent meritorní připomínky nebo výhrady. Po 

formální stránce práci nelze nic vytknout, neboť se v ní nevyskytují žádné pravopisné chyby. 

Avšak stylisticky se na některých stránkách textu vyskytují dosti krátké odstavce, které by 

chtělo poněkud rozšířit, popřípadě spojit se sousedními.              
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     Celkově lze konstatovat, že Kamila Axmannová ve své diplomové práci osvědčila 

schopnost získat celkem relevantní údaje ke zvolené problematice terénním výzkumem. 

Prokázala, že umí pracovat ve zvolené oblasti studia a že dokáže získané poznatky 

interpretovat. Předložená práce je přijatelně provedena jak po stránce metodologické a 

teoretické, tak i praktické. Protože autorka podala velmi dobrý badatelský výkon, práci lze 

přijmout jako  podklad k obhajobě.   

Závěr: Diplomová práce vyhovuje náročným kritériím, přikláním se k hodnocení známkou  v e l mi   

d o b ř e .  

 

 

 

V Praze dne 30.1. 2013                             

 

                                                                   Doc.PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.      

 

 

 

 

 

 


