
Posudek na bakalářskou práci:

Jana Repčáková, Bolívijci v České společnosti. Praha, ÚETN 2014, 48 s. rkp.

Jana Repčáková v průběhu studia etnické problematiky si povšimla, že bolivijským imigrantům není
věnována žádná práce. Dále ji vedl zájem o španělský jazyk, který soukromě studovala. Připomeňme
jen, že autorka studie i obecnou lingvistiku a poznávání cizích jazyků je jí velmi blízké.

Jan Repčáková zjistila, že na území ČR žije buď dočasně nebo trvale jen 65 Bolivijců, ale sledování
vývoje jejich migrace a adaptace je v rámci celé jihoamerické migrace jistě přínosné.

Po úvodu následuje kapitola o metodologii, která prozrazuje, že hlavní metodou práce byla metoda
dotazníková, doplněná rozhovory s několika respondenty. Dotazník byl zaměřen na příčiny migrace,
důvody výběru ČR jako cílové země, trávení volného času, kontakty s Č echy a příslušníky jiných
etnik, oslavu svátků. Vstup tvořila charakteristika respondenta, jeho profese věk apod. V metodologické
kapitole shledávám jednu drobnou nepřednost, totiž záměnu nezúčastněného pozorování za zúčastněné
(s. 15), jimž autorka mínila účast na přednášce víceprezidenta Bolívie na VŠE.

Třetí kapitola shrnuje základní data a mezníky dějin Bolívie a problémů utváření bolivijského národa.
Kapitola je stručná, informativní.

Vlastní výzkum je prezentován v kapitole následující Bolívijci v České republice. Autorka vymezuje 4
okruhy problém, které rozebírá: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. 

Vzhledem k malému počtu skupiny je pochopitelná vzájemná interakce jejich členů a nepříliš výrazné
prosazovaná vlastních kulturních tradic. Ani zjištění, že drtivá většina žije v Praze a nejpočetnější
skupinu tvoří studenti není překvapující. Nejsem si jist, zda autorka neopomenula zajímavou skupinu
tzv. andských hudebníků nebo mezi Bolívijci nejsou?

V souhrnu je možno říci, že práce je na vyhovující úrovni, jisté je, že některé problémy jsou jen
nahozeny (specifika ve stravě?, smíšená manželství?), drobné nedostatky jsou i ve formální stránce,
např.nejednotnost v uvádění ISBN apod.). Celkově práce splňuje požadavky práce bakalářské a
navrhujeme hodnocení velmi dobře.  

Praha,   6. června 2014

PhDr. Jan Pargač, CSc.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

