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Předložená práce se zabývá velmi zajímavým tématem migrace sikhského 

obyvatelstva do Velké Británie. Téma, které si studentka vybrala, je v českých 
indologických kruzích málo probádané, a tak tuto práci můžeme považovat za 
průkopnickou. Bakalářská práce Bianky Ivankové je důkazem, že v současné době 
tolik diskutovaná migrace některých skupin není ničím novým a zvláštním. 
V mnohém může být tato práce inspirativní pro dnešní dobu. 

Bakalářská práce studentky je rozdělena do tří částí. V první kapitole čtenáři 
stručně přestavuje základy sikhského učení a nabízí historický přehled. Druhá část je 
věnovaná migraci a vzniku indických diaspor nejen ve Velké Británii. Studentka také 
analyzuje samotný pojem diaspora (kap. 2.4). Možná by ale bylo vhodnější, aby tato 
podkapitola uvedla kapitolu č. 2, jelikož vysvětluje základní pojem, který je hlavním 
tématem. Třetí a hlavní část práce pojednává velmi precizně o samotné sikhské 
diaspoře a jejím formování ve Velké Británii. Nabízí historický přehled od počátků 
migrace Sikhů v 2. polovině 19. století, přičemž se detailněji zastavuje u významných 
milníků. Zabývá se příčinami a následky migračních vln, které byly důvodem vzniku 
významné diaspory. Zde je třeba vyzdvihnou schopnost studentky přehledně a 
logicky utřídit velké množství informací a faktů. 

 
Studentka si stanovila cíl podat přehledný popis historie migrace sikhské 

skupiny indického obyvatelstva. Není pochyb, že tento cíl splnila a v mnohém jej 
překročila. Práce je jasně strukturovaná a písemný projev studentky je velmi čtivý. 
Vhodně použila i odbornou literaturu a další zdroje. Nemám k práci žádné výhrady, 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 
V Praze dne 5. září 2015 
Soňa Bendíková 


