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Text K. Axmannové se zabývá tematikou, která je zejména v posledních dvou desetiletích na 

českém společenskovědním poli poměrně frekventovaná. Přesto se však nedá říci, že by již byla 

plně „vyčerpána“.. O tom svědčí i chvályhodná skutečnost, že autorčin text není pouhým 

kompilátem předchozích zjištění a úvah, ale že K. Axmannová dokázala vytyčit i svého druhu 

originální výseč jmenované problematiky a realizovat pohled na ni.   

 Ve zvoleném problémovém terénu se autorka pohybuje dosti suverénně. Ve vstupních, 

teoretických a metodologických kapitolách textu prokazuje dobrou poučenost teoretickými 

koncepcemi a doktrínami na poli „etnicity“, „identity“ či psychologických modelů, spjatých 

s fenoménem emigrace a reemigrace.  

Hlavním přínosem práce je pak vlastní, empirická část, zaměřená především na dopad 

reemigrace na národní identitu. Samo téma „národní identity“ (přes jeho nadužívání v mediální 

produkci) není ničím snadno a jednoznačně postižitelným. O to víc je třeba ocenit skutečnost, že 

se autorka nejen odvážila pustit na takto nejistou a složitou půdu, ale že se tématu zhostila se ctí. 

Její zjištění, týkající se roviny akulturace a integrace, jsou bezpochyby nosná a zajímavá. 

Případové studie jednotlivých osob jsou dobře zpracovány, tj. analyzovány, interpretovány 

a komparovány.. Mnohé v nich obsažené výňatky z interview a citace mají i výraznou 

dokumentační hodnotu. 

Ocenit je třeba dobrou formální stránku textu bez výraznějších gramatických či 

stylistických chyb a překlepů. Do jisté míry kriticky je však možno pohlédnout na autorkou 

použitý způsob odkazování. Např. na str. 24 a dále je používání zkratky Ibid. nepřehledné; bylo 

by také vhodnější citované autory uvádět v seznamu literatury (nejen knihu, z níž je citováno). 

Některá jména jsou navíc uváděna chybně – kupř. Brubaker, nikoli Brubacker; Giles, nikoli 

Gilles… 

 

Shrnutí:  Diplomovou práci K.. Axmannové je možno označit za kvalitní text. Autorka prokázala 

dobrou schopnost jak při práci s informačními zdroji a teoretickými aspekty zvolené 

problematiky, tak i na poli sběru empirických zjištění, jejich analýzy a interpretace. 

Předložený text tedy plně doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1). 
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