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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená s přesídlením, 

adaptace a integrace v Česku    

Autor práce: Bc. Zdeněk Kresl  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Práce je kvalitní a přiměřeně rozsáhlá. Po grafické stránce postrádám trochu více autorského 

mapového doprovodu textu, což by tuto oblast výzkumu, primárně dominovanou etnology, patřičně 

obohatilo. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Práci nelze po stránce výzkumných cílů a strukturace nic vytknout! 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Velmi oceňuji teoretické zarámování práce, dostatečnou rešerši literatury. Student prokázal znalost 

teorií potřebných a vhodných pro uchopení tématu, umí se k nim v práci vymezit a téměř 

vyčerpávajícím způsobem obsáhl dosavadní poznání o Češích v Banátu i těch z Banátu v Česku. 

Kriticky hodnotím pouze kapitolu 1.3, a to obzvláště v porovnání s mnohem preciznější kap. 1.4. Byť 

jsem si vědom, že z pohledu reemigrace je logicky věnováno migračním teoriím/přístupům více 

místa než diskuzi na téma identity a národa, v práci je nedostatečné rozpracování této části patřičné 

a zbytečně zaplavuje text nevhodnými termíny, resp. Jejich ne zcela jednoznačným či vhodným 

použitím. Hlavně se jedná o diskutabilní použití termínu národnost -  v etnologické teorii velmi 

zatracovaný -, navíc nevhodně používaný v kontextu Čechů a Slováků v meziválečném období (s. 17 

či 32). Též použití teorie národa od prof. Hrocha je v kontextu příklonu k teoriím transnacionalismu a 

migračních sítí poněkud anachronní. Imaginační teorie Andersona či Gellnerovo pojetí by bylo určitě 

vhodnější. Též národ jako pojem nevznikl ve středověku (s. 14), teprve na konci 18. století se 

objevuje u Adama Smithe poprvé (Welth of Nations) a to ve zcela odlišném pojetí. Obdobně ruší 

jinak fundovaný text zbytečné použití chybných označení typu Rakousko-Uherské království 

(=monarchie), navíc ve špatném datování (R-U až od vyrovnání 1867, do té doby Habsburská 
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monarchie), aj. 

Kritiku zasluhuje snad jen citace – minimálně ve čtyřech případech jsem citovanou publikaci nenašel 

v seznamu literatury (Freidingerová 2014, Axmannová 2013, Hasman 2014, Castles a Miller 2009), 

jinak je ale míra a kvalita práce s citacemi na vysoké úrovni! 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Použité etnografické metody výzkumu tématu zcela schvaluji a po metodické stránce jim lze 

vytknout jen pramálo. Snad by si autor ale mohl do budoucna odnést informaci, že i „neodpověď“ je 

druhem informace, čímž narážím na absolutní nezájem o „nezodpovězené“ otázky. Na druhou 

stranu zcela schvaluji autorovo rozhodnutí nenutit participanty odpovídat na dílčí otázky. Určitě stojí 

za uznání rozsah dotazníku i provedených terénních šetření. Metoda výzkumného deníku je též 

velmi přínosná pro práci, hlavně v kontextu jeho stáže na MZV. Nejen že dokládá autorův skutečný 

zájem a přehled, ale též doplňuje praktické informace a poznatky z tradičních výzkumných metod 

nezískatelné. 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Samotné analytické části nelze příliš mnoho vytknout. Autor logicky nepoužívá sofistikovanější 

statistiku pro práci s daty z dotazníku a analýza jednotlivých částí je správná a v místech snad až 

přehnaně detailní. Chybí mi zde však kvalitní syntéza poznatků, jako by autor jen rozebral dotazník 

bod po bodu, ale co z něj jako z celku nakonec vyplývá, není z textu nijak patrné. To souvisí i 

s faktickou absencí závěrů v práci (viz níže). 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Právě absence skutečných závěrů v práci podle mého uvážení práci nejvíce škodí. To, co autor 

předkládá jako závěr, je spíše shrnutím, dokonce ani ne hlubší diskuzí. Závěry a jejich zasazení do 

širšího kontextu, resp. Jejich neexistenci, proto považuji za největší slabinu práce – přestože 

potenciál pro kvalitní závěry práce bezesporu má. Závěry lze vysledovat naopak v dílčích kapitolách 

2-5, kde jsou dle mého soudu velmi kvalitně zpracované, proto škoda, že samotné analýze se 

takového závěru nedostalo. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce je bezesporu velmi kvalitní a troufám si tvrdit i výrazně nadprůměrná. Oceňuji rozsah 

zpracované literatury, osobní nasazení autora, velmi kvalitní zpracování až na již zmíněný výsledný 

závěr. Jazykově i stylisticky je práce velmi nadprůměrná, i když občasné překlepy se objevují (např. 

Hobsbawn místo Hobsbawm). Jakožto oponent již bakalářské práce tohoto autora velmi oceňuji též 

obrovský pokrok od původní práce. Je patrné, že se nejedná o rozšíření bakalářské práce, ale o zcela 

nové pojetí a zevrubné rozpracování tématu. 

 

Otázky k obhajobě 
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Právě kvůli absenci (alespoň dle mého názoru) závěrů z analytické části práce bych se rád zeptal 

autora, čím je jeho práce dle jeho vlastního uvážení přínosem k současnému poznání v této oblasti? 

A pokud autor uvažuje o pokračování v doktorském studiu, pak je na pořadu dne otázka, kde vidí 

prostor pro inovativní pokračování výzkumu v této oblasti? 

 

Datum: 5.5.2015  

Autor posudku: PhDr. Adam Horálek, Ph.D.  

 

Podpis: 

 


