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Cílem bakalářské práce bylo zodpovědět otázku, jak žijí současní mladí imigranti z Íránu na 
území Québecu, zda v hostitelské zemi pociťují subjektivně lepší podmínky než ve zdrojové 
zemi a jak se začleňují do místní společnosti. Autorka si též kladla za cíl zjistit, jaké jsou další 
aspirace íránských imigrantů a jaké strategie pro jejich naplnění zvolili. Při výzkumu se 
soustředila na kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané imigranty s trvalým pobytem, kteří 
v Québecu žili přibližně jeden rok.  

V úvodu autorka uvádí, že práce má teoretickou a praktickou část. Druhá, praktická část by 
měla představit výsledky jejího empirického výzkumu. Bohužel této zajímavé empirické složce 
je věnováno jen málo prostoru a práce je tudíž disproporčně opřena především o literaturu a 
statistické údaje.  

V úvodní části práce se autorka věnuje terminologickému aparátu a navazuje s teorií migrace. 
Prokázala zde schopnost prostudovat a porozumět migračním teoriím a reprodukovat je formou 
odborného textu. Této části práce lze však vytknout některé nepřesnosti: 

Na s. 15 se správně věnuje definici migranta jako předmětu svého studia. Přejatou definici však 
překládá a interpretuje zkresleně. Překlad anglického slova „immigrant“ by neměl být do 
češtiny „migrant“, ale imigrant nebo přistěhovalec. Význam slova migrant a imigrant není 
totožný. Migrant je ten, kdo se přemísťuje, imigrant se naopak někam přistěhoval. 

Některé další kapitoly a podkapitoly teoretické části bohužel příliš nekorespondují se samotným 
empirickým šetřením. Kapitola o problémech se statistickým podchycením migrace má svůj 
význam, následující všeobecná kapitola Kořeny a příčiny migrace, v níž se povšechně říká, že 
lidstvo odjakživa migruje a z nejasných příčin se začalo „postupem času“ (s. 16) usazovat, je 
zbytečná a pro předloženou studii nefunkční, nehledě k tomu, že jsou zde uváděny údaje, které 
jsou v daném kontextu zavádějící. Proč se zde autorka například věnuje poklesu populace od 
počátku letopočtu do roku 500 v souvislosti se současnými infekčními onemocněními? Také 
další kapitola Teorie a typologie mezinárodní migrace je z hlediska tématu práce nefunkční, 
nehledě k nepřesnostem, které v ní nacházíme: E. G. Ravenstein nebyl americký demograf. Byl 
sociální geograf, přestože pracoval též s demografickými statistikami, narodil se a vystudoval 
v Německu a žil ve Spojeném Království, konkrétně v Londýně. Tato část práce by též 
vyžadovala přestrukturovat. Část 2.2. je označena jako Typologie a teorie mezinárodní migrace, 
v této části se ale probírají pouze ekonomické teorie a na ní navazuje část 2.3. nazvaná Sociální 
teorie, která by ale měla být též součástí kapitoly 2.2. V části 2.3. je zařazen též koncept Push 
a Pull, který sice rozpracovali především sociologové, ale používá se v migračních teoriích 



pracujících jak především s ekonomickými tak i sociálními stimuly migrace. Měl by být tudíž 
zmíněn s platností pro ekonomické i sociální teorie. Čtenář z práce nabývá dojmu, že se koncept 
push – pull používá jen tam, kde se migruje jen ze sociálních pohnutek. 

Druhá polovina práce, kterou autorka označuje jako praktickou, empirická z velké části není. 
Je sem zařazena kapitola o historii migrace do Québecu. Tato kapitola působí konsistentně a 
v celkové koncepci práce je také funkční. Podle mého názoru by měla tvořit významnou část 
teoretické poloviny práce. Dikusní je v této části kapitola Problematika migrace 21. století, 
která řeší otázky evropské migrace, přestože si autorka klade za cíl věnovat se migraci 
v Kanadě. Další chybou z hlediska struktury práce je zahrnutí popisných kapitol o Íránu do 
empirické, resp. praktické části práce. Autorka, přestože je etnolog, neustále předkládá další a 
další často jen málo související statistická a historická data, namísto toho, aby se věnovala 
etnografické práci, na níž by měla být školena. 

Samotná empirická část má jen několik stran. Jsou zde použita data získaná během studentského 
výměnného pobytu na Université de Montréal v kanadském Québecu. Tato část je jádrem 
bakalářské práce a je škoda, že data získaná od pěti účastníků a účastnic jazykového kurzu, kteří 
přijeli do Kanady z Íránu, nejsou představena podrobněji. Mají svou vypovídací hodnotu a jsou 
originálním přínosem k poznání této imigrační skupiny. 

Přestože má práce řadu nedostatků, autorka v ní prokázala, že je schopna pracovat 
s odpovídající literaturou, vyhledat relevantní data a uskutečnit terénní výzkum na úrovni 
absolventky bakalářského studia. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. 

V Praze 1. 2. 2016 
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