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Současná íránská migrace do Québecu a její začleňování do místního společenství

Ústav etnologie FF UK, Praha 2016, 73 s., přílohy

Bakalářská práce Z. Drážďanské je zaměřena na originální téma, v rámci českých společenských 
věd dosud jen sotva reflektované. Už tím je svého druhu cenná a také vysoce aktuální – mj. v 
kontextu v současnosti vysoce aktuálních fenoménů migrace, kulturní adaptace a 
multikulturalismu (resp. interkulturalismu).

Text je zdařile rozvržen. Úvodní teoreticko-metodologická část plně svědčí o autorčině 
vhledu do zvolené problematiky (především v kontextu migratologie a multikulturalismu). Z. 
Drážďanská předestírá historii a význam uvedených fenoménů při formování kanadské (resp. 
québecké)  občanské pospolitosti; přitom vhodně aplikuje i etnologické a sociologické prizma. Je 
zřejmé, že je velmi dobře seznámena s proměnami i se současnou situací etnojazykové situace v 
Québecu. Dobrá je také autorčina obeznámenost s literaturou a dalšími informačními zdroji 
(zejména zahraniční provenience) – jak s obecnou tematikou migračních studií a 
multikulturalismu, tak i blízkovýchodní (především íránské) problematiky. Seznam literatury však 
mohl být ještě obsáhlejší.

Přesvědčivé je i zpracování vlastní, empirické části práce. Zjištěné poznatky dokáže autorka 
analyzovat a tvůrčím způsobem interpretovat. Mj. je třeba vyzdvihnout zejména její nevšední 
introspekci a reflexi vlastního terénního výzkumu.

Celkově je tak na rovině BP kvalita vymezení zvoleného tématu a jeho formálního 
zpracování (roviny dokumentace, analýzy a interpretace) nepochybně nadstandardní. Empirické 
zkušenosti autorky z nedávné doby z činí z práce také text vysoce aktuální.

Případné výtky je tak – spíše než k obsahovému a formálnímu zpracování – možno vznést k 
drobným jazykovým lapsům (kupř. „reminitence“ místo „remitence“), chybám a překlepům.

Shrnutí: Bakalářskou práci Z. Drážďanské je možno označit za odborně dobře podloženou a 
zpracovanou. Autorka dokázala v textu nejen shromáždit a komparovat, ale i analyzovat a 
interpretovat množství zjištění a informací a využít je na podporu svých (výrazně o empirické 
základy se opírajících) závěrů a stanovisek. Práce vznikala systémově, s jasným záměrem, 
osobním nasazením a ve výrazném mezinárodním kontextu.

Text plně doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1).
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