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Cílem autorčiny práce bylo představit etiopskou migraci do České republiky a zejména do 
Prahy, zjistit původ migrujících, důvody jejich příchodu a rekonstruovat, jaká byla jejich 
adaptace na české prostředí, případně jaké jsou jejich aspirace do budoucna. Data k naplnění 
cílů práce autorka získala jednak studiem literatury, jednak prostřednictvím terénního 
výzkumu, který uskutečnila kvalitativními etnografickými metodami, především řízenými 
rozhovory s příslušníky etiopské komunity v Praze.  
 
Práci, v níž prezentuje své výsledky, rozvrhla do pěti částí. V první části formuluje cíle práce, 
hodnotí prameny, literaturou a upřesňuje terminologii. Dále navazuje částí věnovanou údajům 
o Etiopii, o jazycích Etiopie a o jednotlivých etnikách nebo národech, které v ní žijí. Třetí část 
je zaměřena na etiopsko–české vztahy. Data sebraná prostřednictvím rozhovorů jsou 
představena ve čtvrté části. Studii shrnuje závěr. 
 
Práce má logické rozvržení a naplňuje stanovené cíle. Vzhledem k tomu, že studovaná 
imigrační skupina je početně malá a vzhledem k dosud malé prozkoumanosti tématu se 
autorce podařilo přinést nová fakta a rozšířit obraz o imigračních skupinách v České 
republice. 
 
Z metodologického hlediska byly v práci použity standardní a osvědčené metody studia 
cizineckých skupin v České republice, které se uplatňují zejména tam, kde nemáme pevnou 
oporu pro výběr cizinců pro rozhovory a kde jejich rozptýlení v majoritní společnosti 
neumožňuje jiný způsob výběru, než metodu sněhové koule. Poněkud překvapuje, že autorka 
nevyužila při své práci ve větším rozsahu metodu zúčastněného pozorování, zvláště vzhledem 
k tomu, že se, jak říká, ve skupině může bez problémů pohybovat a řadu aktérů zná 
z neformálních kontaktů. V úvodu se sice zmiňuje o anthropology at home a o jejích 
výhodách a nevýhodách, ale při samotném výzkumu možností role insidera nevyužívá. 
 
Práce je proporcionální, přes to by ale mohla být empirická část posílena. Autorku sice zajímá 
původ aktérů a jejich příslušnost k jednotlivým národům Etiopie, navzdory tomu by však 
mohla být část o národech Etiopie redukována, protože se mi nejeví ani původní, ani funkční, 
a naopak posílena explanační část věnovaná terénnímu výzkumu.  
 
Závěry práce jsou zbytečně stručné. K problematice integrace cizinců v České republice je 
relativně velké množství literatury a závěry práce by například mohly posloužit ke srovnání 
etiopské migrace s jinými migračními skupinami do České republiky. 
 



Přes uvedené nedostatky odevzdaná studie splňuje požadavky na diplomové práce a 
doporučuji ji k obhajobě. 
 
Navrhovaná klasifikace diplomové práce Hany Šobáňové je velmi dobře. 
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