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Anna Matějovská předložila bakalářskou práci na téma, které je v české antropologické a 

etnologické literatuře dosud málo studované. „Neprobádanost“ se pak vztahuje souběžně ke 

dvěma problémovým okruhům: a) k postavení a každodennosti migrantů z Čínské republiky, 

kteří dlouhodobě žijí v České republice, a b) k identitě druhé generace čínských migrantů jako 

osobité skupiny mladých lidí, kteří se vyrovnávají se dvěma paralelními, kulturně 

nekorespondujícími vlivy – čínské rodiny, v níž žijí, a české společnosti, s níž přicházejí do 

kontaktu. Již odvahu vstoupit do těchto dvou problémových okruhů nutno ocenit. Stejně tak 

nutno konstatovat, že A. Matějovská je pro studium čínských migrantů jazykově vybavena, 

ovládá čínštinu a dva roky žila a studovala v Číně. Čínská kultura a čínské prostředí ji tedy 

nejsou neznámé. 

 Anna Matějovská si položila dvě základní otázky. Tázala se jednak, na jakých 

ukazatelích a hodnotách si druhá generace Číňanů v České republice utváří svou kulturní a 

etnickou identitu a jednak, jak se identita mladých Číňanů liší od pojetí etnické identity jejich 

rodičů, kteří patří k prvé generaci čínských migrantů. V souvislosti své rozpravy si A. 

Matějovská etnickou identitu formulovala v souladu s  definicí A. Giddense „ jako systém 

různých kulturních a subjektivních odlišujících prvků, jež utvářejí vědomí jedince, přičemž 

hlavními prvky, kterými se mohou etnické skupiny odlišovat od jiných a skrze které se tato 

identita konstruuje, jsou především jazyk, dějiny, původ (skutečný i domnělý), náboženství, 

zvyky a hodnotový systém.“ Tyto ukazatele se tedy rozhodla sledovat.  

 

 Koncepci práce vybudovala Anna Matějovská na třech vzájemně provázaných 

tematických oddílech. Prvý věnovala teoretickým východiskům své analýzy a interpretace 

dat, která shromáždila empirickým výzkumem, druhý stručnému nástinu historie přítomnosti 

čínských migrantů na území České republiky a hodnotící úvaze nad studiem této imigrační 

skupiny českými badateli, třetí pak výsledkům svého terénního výzkumu, novým poznatkům 

a jejich komparaci s daty předchozích empirických výzkumů. 

 Ve velice zdařilé rozpravě o teoretických východiscích, z nichž přistupovala ke své 

práci, prokázala A. Matějovská dobrou orientaci v problému, který se rozhodla řešit. Jako 

velice přínosnou hodnotím zejména přehlednou sumarizaci a prezentaci teorií o integraci nově 

příchozích etnických skupin a začlenění jejich dětí do většinové společnosti. Zde A. 

Matějovská ukázala schopnost kriticky přistoupit k závěrům uznávaných badatelů, srovnat 

relevanci různých teoretických modelů začlenění druhé generace migrantů do společnosti 

přijímací země a vyhodnotit je z hlediska situace druhé generace čínských migrantů v České 

republice. Porozumění těmto teoriím pak autorka předložené bakalářské práce prokázala při 

interpretaci poznatků získaných empirickým výzkumem.   

 Vlastní podstata práce však leží v její empirické části. A. Matějovská si pro svůj 

výzkum zvolila mladé Číňany z ekonomicky úspěšných pražských rodin, kteří studují na 

dvou, svým charakterem odlišných, středních školách (česká, anglická). Touto volbou si 

připravila možnost sledovat vliv společenského prostředí, v němž se mladí Číňané mimo 

rodinu a čínskou skupinu pohybují, na jejich identitní postoje, a také na utváření osobitých 



sociálních sítí. Vytvořila si možnost zodpovědět i další otázky, které si ve vstupních fázích 

výzkumu nekladla.  

 

 Terénním výzkumem ovšem A. Matějovská sledovala nejen ukazatele, k nimž 

odkazuje Giddensova definice etnické identity (jazyk, povědomí o původu rodiny a příběh 

migrace,  kulturu a tradiční zvyklosti, uznávané hodnoty, reflexi dějin a náboženství), ale také 

další, které si sama vydefinovala před vstupem do terénu i v průběhu výzkumu (vícevrstevné 

sociální sítě, rozlišující vnímání původu s ohledem na regiony a městské či vesnické lokality, 

vztah k Číně a ČR, transnacionální vazby, mezigenerační vztahy, výběr partnera, projekce 

budoucnosti). Tento široký záběr vyplýval nejen ze snahy o co nejširší záběr, ale především 

ze záměru komparovat výsledky vlastního výzkumu se závěry Ľ. Obuchové, M. Moore a P. 

Jeřábkové, formulované na přelomu 20. a 21. století. Cíl komparace A. Matějovská naplnila. 

Prokázala v řadě sledovaných ukazatelů názorový posun u mladých Číňanů (oproti generaci 

rodičů), a to zcela výrazně v pojetí domova, ve vazbě na příbuzenskou skupinu, v jazykové 

kompetenci, ve vztahu k čínštině, v sebepojetí jako Číňana v České republice. Prokázala, že ti 

mladí Číňané, které oslovila, si vytvářejí vlastní koncept nadnárodní kultury a označují ho 

jako evropský, že dovedou přijímat podněty od svých vrstevníků napříč jejich etnickou 

příslušností. Naproti tomu prokázala trvalou autoritu rodičů, přijetí a akceptování jejich 

etického kodexu a především nezpochybnitelné vědomí identity Číňana. Závěry o názorovém 

a postojovém posunu druhé generace jsou prokazatelné. Nutno ovšem konstatovat, že 

orientace na pestrou škálu ukazatelů do jisté míry znemožnila hloubkové analýzy. Zde spatřuji 

určité rezervy práce a současně prostor pro další studium. 

 

 Anna Matějovská předložila k obhajobě výbornou práci. Prokázala, že si dovede klást 

otázky, dovede shromáždit data k jejich řešení a na základě analýzy formulovat závěry, 

v nichž zodpovídá položené otázky. Prokázala, že se dovede orientovat v teoretické literatuře 

problému a na základě své úvahy zvolit odpovídající vzory. Prokázala, že dovede propojit 

analýzu s teorií a komparovat své závěry se závěry autorů, kteří se problémem druhé generace 

migrantů zabývají. Současně prokázala schopnost samostatně pracovat. 

 

Práce Anny Matějovské splňuje požadavky kladené na závěrečné bakalářské práce. 

Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako práci výbornou. 
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