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Lia Tlustá si pro svoji bakalářskou práci zvolila téma z oblasti studia migrací. Položila si otázku 
transmise kultury v kontextu změněných sociokulturních podmínek.  Výzkum provedla v prostředí, 
které je pro majoritu spíše neznámé a uzavřené, v prostředí pobytového střediska pro žadatele o 
azyl. Zaměřila se na skupinu kurdských žadatelů o azyl, cíleně se zaměřila na vztah role matky a dcery 
v kontextu kulturně heterogenního prostředí.  
 
Teoreticky autorka opřela svoji práci o základní pojmy: kultura a její transmise, gender v migraci. 
Čtenáře uvedla i do kontextu genderových roli konstruovaných v euroamerické společnosti a u Kurdů. 
Upozornila nejen na odlišné pojetí genderových rolí, ale také jí zajímali formy transmise hodnot, 
které kurdská společnost sdílí. Z hlediska volby literatury tedy zejména ve vztahu ke kurdské kultuře 
čerpala ze zahraniční literatury.  
 
Vlastní výzkum založila Lia Tlustá na zúčastněném pozorování a rozhovorech. Ve vztahu 
k informátorům byla ve dvojím postavení: vychovatelky a výzkumnice. Tato pozice ji nejen otevřela 
cestu k rodinám a získala důvěru, ale zároveň autorka sama mnohdy byla aktérkou při vyjednávání 
změny hodnot, či pravidel chování, aby zprostředkovala, usnadnila a posílila integraci migrantů do 
majoritní společnosti.  Toto své postavení také v práci a zejména při vyhodnocování dat důsledně 
reflektovala. V každém případě Lia Tlustá  vytvořila úžasná data, na nichž postavila vlastní 
interpretace. 
 
Její závěry jsou skutečně mimořádné. Lia Tlustá ukázala jak jedna z klíčových/ústředních hodnot 
kurdské společnost – cudnost žen ovlivňuje genderové role v rodině (autorka se zaměřovala primárně 
na rodinu). Velice krásně porozuměla kulturnímu konfliktu, v němž se kurdské ženy, zejména dívky 
ocitají. Přestože jak euroamerická společnost, tak kurdská společnost respektuje hodnotu cudnosti 
(dobré ženy hledí na jistou míru zdrženlivosti vůči mužům), obě uplatňují jiná pravidla chování v tom, 
aby ženy nepřišly o dobrou pověst.  Kurdské dívky proto žijí ve dvou světech, ve dvou kulturách, které 
striktně oddělují.  Konflikt ovšem neudržuje jen rozpor v hodnotách, byť je východiskem. Je eskalován 
i jako důsledek vyjednávání rolí v rodině, distribuci povinností. Matky, které spoléhají na pomoc 
dospívajících dcer v domácnosti – přenechávají jim kompetence spojené s provozem domácnosti a 
péče o sourozence, brání dcerám změnit genderovou roli, směřovat k sociálnímu vzestupu a integraci 
do majoritních vestevnických skupin. Nejde zde tedy jen o čest, ale také o provoz rodiny. Hodnota je 
deviza, která udržuje členy společnosti jako rukojmí. Je otázka ale, do jaké míry je toto chápáno jako 
„lenost“ matek, a do jaké míry je to spojeno s představou, že dívka, která se neumí dobře starat o 
domácnost, snižuje svoje šance na trhu s nevěstami, tedy ohrožuje vlastní budoucnost. To je také 
otázka, kterou bychom v rámci obhajoby mohli rozvíjet. 
 
Bakalářská práce Lii Tlusté je mimořádná s ohledem na data, které autorka vytvořila. Je mimořádná i 
na úrovni analýzy a závěrů, k nimž data dávají podklad. Formulování myšlenek by mohlo být 
propracovanější. Text je přehledně strukturovaný, autorka pracuje s odbornou literaturou českou i 
zahraniční, přehledně představuje výzkum a data, dospívá k závěrům. Pochvalu zaslouží nasazení, 
které práci věnovala i osobní růst, kterým díky tématu autorka prošla. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji velmi dobře. 
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