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Bc. Martina Semková: Pohyby migrantov z metropoly východu v globalizujúcom sa svete 

 

                                                                                                                V Londýne 19.9.2014 . 

 

Komplikovane nastavené ciele diplovej práce, ktoré si vytýčila Bc.Martina Samková už na 

začiatku posudzovanej diplomovej práce,  sú typické pre komplikovaný (a nejasný) charakter 

práce samotnej: „ Tímto prístupom boli sledované pohyby mladých migrantov z východnej 

metropoly Slovenska, Košíc, v rôznych štádiách posunu. Prežité udalosti týchto aktérov sú 

previazané z relevantnými teóriami pokúšajúce sa popisovať súčasné procesy, ktoré ako 

výsledok intentízvnejších premien prenikajúcich spoločnosťou a vytvárajú podnetné prostredie 

pre pohyb obyvateľstva za hranice štátov. Smer migrácie skúmaných aktérov ma priamu 

náväznosť na stavbu životnej perspektívny a vyvíjaniu stratégií v hladaní optimálnych 

podmienok. Cieľom práce je nachádzať podobnosti správania sa jedincov inak 

individualizovanej či diverzifikovanej spoločnosti a priniesť celistvejší náhľad na problematiku 

migrácie.“(str.3) 

 

Teoretická časť práce: 

 

Teoretická časť práce predstavuje akúsi brikoláž teoretických konceptov migrácie-od Chicago 

School, cez modernistické  až po  neoliberálne ekonomické modely migrácie. Úprimne 

povedané, postrádam JASNÚ konceptuálnu homogenitu  teoretických východisiek a ich 

argumentáciu vzhľadom ku zvolenému výskumnému problému-a najmä ich následnú aplikáciu 

na analyzovaný materiál. 

 

Metodologická časť práce: 

 

Pre mňa, ako sociálnu antropologičku-špecialistku na migráciu bolo veľkým prekvapením, že 

sa autorka zamerala na súčasnú migráciu mladých ľudí z východného Slovenska. Predpokladala 

som, že vzhľadom k jej špecializácii –historická sociológia- sa zameria skôr na historickú 

analýzu tohoto fenoménu-napríklad na cirkulárnu migráciu robotníkov v oblasti priemyslu a 



stavebníctva (70.-80. roky). Zaujímavá by bola analýza dopadu tohoto typu migrácie na 

organizáciu rodín, ekonomiku rodín (napr.economy of gratitude),  rodičovské (otcovské 

praktiky) a maskulinitu robotníkov samotných (ktorá musela byť po návratoch znovu 

vyjednávaná).   

Vzhľadom na to, že sa jedná o kvalitatívny výskum, nie je mi úplne jasné, prečo autorka zvolila 

tak heterogénnu výskumnú vzorku. Prepojila rôzne druhy mobility ľudí-temporálna migrácia 

za účelom štúdia je dľa charakteristiky iná, než pracovná migrácia vysokokvalifikovaných 

expertov (napr.IT expertov-tzv.brain drain) a iná ako migrácia cirkulárna (alebo tzv.serial 

migration).   A nejedná sa v jej prípade skôr o tzv. life style migration (konkrétne tzv.bright 

light theory of migration-tzv. príťažlivosť života vo  veľkomeste?) 

Samotná analýza prijatého materiálu je asi najsilnejšou časťou práce-s limitami už 

spomínaného nastavenia vzorky (vďaka heterogenite vzorky sa autorke ťažko hľadajú 

pravidelnosti vo zvýznamňovaní sociálnych stratégií aktérov/iek migrácie). Pri interpretácii 

autorka často zamieňa aktuálne sociálne chovanie jej aktérov/iek (migranti to takto robia), 

pričom na základe rozhovorov môže hovoriť len o  zvýznamňovaní stratégií /migrant XY 

reflektoval, hovoril o….  atď.) 

Rozhodne by som v takto nastavenej metodológii nepoužívala termín komunikačný partner/ka, 

keďže sa nejedná o feministický výskum (napr.Reinharz). Pozicionalita výskumníčky a jej 

interakcia s informátormi/kami  nie je dynamicky reflektovaná. Len zavedením tohoto pojmu 

neporuší mocenské nastavenie medzi výskumníčkou a skúmanými (kiež by to bolo tak 

ľahké!!!!) Zároveň  z textu je zrejmé, že autorka dáta „len“ dekóduje, v prípade komunikačných 

partnerov/iek by im „dala hlas“-tzv.giving voice strategy (čo by bolo na texte výrazne 

viditeľné). A dokonca ich v metodologickej časti práce nazýva JEDINCAMI!!!!!Preto mala 

zvoliť radšej termín participant/ka, informátor/ka. 

V posudzovanej práci mi chýba reflexia etických aspektov kvalitatívneho výskumu v súlade 

s platnou legislatívou Českej republiky. 

  

 

 

 

  



Akademický žáner písania: 

 

Text je primeraný úrovni akademického písania v magisterskom stupni písania. Rozhodne nie 

je však typický pre súčasné trendy sociológie a antropológie migrácie (vid Brettel, Parrenas, 

Erel, Lutz, Phoneix, Sotelo, Koffman atd.). Štylisticky pôsobí veľmi ťažkopádne, čitateľ sa 

musí vracať k predcházajúcim vetám, aby rozumel ďalším sledom myšlienok a argumentov, 

ktoré na neho „vyskakujú“ z textu.   

                                                                                    

 Pre mnou uvedené výhrady si dovoľujem prácu hodnotiť známkou VELMI DOBŘE.   

 

 

 

 Petra Ezzeddine Ph.D.  

 Katedra obecné antropologie a Katedra genderových studií 

  FHS UK Praha  

 

 

 


