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Alžběta Grohmannová: Čeští imigranti v Irsku

Cílem diplomové práce Alžběty Grohmannové bylo zjistit, jak se čeští migranti etablují
v Irsku. Zajímalo jí, zda vytváří a ustavují migrační sociální sítě, dále si kladla otázku aktérů a
uzlů těchto sítí. V neposlední řadě se snažila dopátrat jaké významy a obsahy pro české
imigranty taková síť má. Také se pokusila popsat, jak je respondenty jejich sociální kapitál
v těchto sítích reflektován. Východiskem jí bylo Putnamovo rozdělení sociálního kapitálu a
teorii zasadila do konceptu transnacionální migrace.

Členění práce: Práce obsahuje teoretickou část, v jejíž první části se autorka věnuje v datech i
číslech emigraci a imigraci do Irska. Druhá část práce popisuje jak českou, tak slovenskou
migraci. Informace autorka doplňuje dostupnými statistickými údaji a seznamuje nás se
spolky a organizacemi české, případně česko-slovenské komunity v Irsku. V třetí části
vymezuje teoretická východiska pro svou práci. Věnuje se teorii sociálního kapitálu,
migračních sociálních sítí a transnacionálních sítí. V následující části - metodologické části
práce -představuje výzkumný problém a výzkumnou strategii a popisuje techniku sběru dat.
Seznamuje nás s analytickými postupy použitými v práci. Empirická část práce je věnována
analýze rozhovorů. Obsahuje charakteristiku respondentů, seznamuje nás s důvody a
okolnostmi migrace, popisuje sociální sítě českých migrantů v Dublinu a irské sítě českých
migrantů. Zaměřuje se na vazby v konceptu transmigrace i na reflexi osamocení. Závěrečná
část téma shrnuje a je tedy reflexí respondentů – českých migrantů ve vztahu k irské síti.

Téma bakalářské práce je velice zajímavé a aktuální. Migrace v souvislosti s globalizací je
běžnou součástí života. Migranti se navíc mohou podílet na životě v zemi původu i zemi
cílové a mít tedy domovy dva. Grohmannová v práci prokázala schopnost pracovat
s literaturou, českou i zahraniční. Její práce je založena na vlastním výzkumu a na znalosti
prostředí. Oceňuji zejména vypracování metodologické části práce a skutečnost, že text
práce prokládá přímými citacemi – úryvky z rozhovorů s respondenty. To činí text čtivějším.
Žádné zásadní nedostatky jsem v práci Grohmannové nenašla, práce je vyhotovena důsledně
a zodpovědně. Jednu věc však musím vytknout – formální úroveň práce (text, jazyková
úroveň, grafika…) je slabší. V práci se často objevují překlepy, pravopisné chyby, chybějící
písmena, špatné koncovky, odlišný font písma. Práce působí, jako by byla psaná v časové
tísni. I přes tuto skutečnost, ji hodnotím jako výbornou. Autorce bych osobně doporučila
práci obohatit o obrazovou přílohu a grafy a rozšířit počet respondentů výzkumu.
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