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Milena Hovhannisyan si ve své bakalářské práci klade otázku utváření etnické identity 

mladých lidí, jejichž socializace probíhala v rámci arménské rodiny a v prostředí českého 

prostoru. Řeší ji na základě kvalitativního výzkumu. Oslovila šest příslušníků druhé generace 

Arménů z Prahy, resp. středočeského kraje. Na základě kvalitativní analýzy dat, kterou 

provedla holistickým přístupem, dospěla k relevantním závěrům. 

 

Interpretace autorka zaštítila teoretickou literaturou. Rozmáchlými tahy štětce, avšak 

v logické lince a gradaci představila klíčové pojmy socializace, identita, arménská komunita. 

Pracovala zde s opravdu základní literaturou. Zároveň bych vyzdvihla teoretickou miniaturu o 

rituálu, která obsahuje myšlenku autorky, že socializace, resp. habituace a identifikace 

s hodnotami probíhá či je upevňována skrze „významotvorné“ performance. Málo, kdo 

z autorů zabývající se problematikou integrace a asimilace takto „zvyky“ migrantů pojímá. 

Většina statí se k folkloru staví jako k reziduím či manifestacím etnicit či jiných identit. Další 

komentář zaslouží absence diskuse, zda etnická identita je vůbec pro respondenty důležitá, 

zda ji nenastolil až výzkum. S ohledem na současnou kritiku metodologického nacionalismu, 

by tato pasáž zvýšila výpovědní hodnotu práce. Proto bych se ráda autorky v rámci obhajoby 

zeptala, do jaké míry uvažování o etnicitě bylo pro respondenty srozumitelné, do jaké míry je 

etnicita kategorií, skrze níž definují svoji pozici v ČR i v jiných kontextech než výzkumný 

rozhovor. Tato otázka vyplývá ze skutečnosti, že autorka uvádí, že respondenty zná i v jiných 

komunikačních kontextech než je výzkumný rozhovor. Toto téma by mohly i podpořit texty 

Kanovského, který dobře popisuje, že zatímco v akademickém diskurzu je odmítán 

primordialistický přístup, lidé v konceptech primordialismu naopak uvažují. 

 

 

Samotný výklad Milena Hovhannisyan konstruovala deduktivně. Nejprve představila 

výsledek socializace, tedy deklarace identit a poté rozplétala přadénko, které podle ní 

ovlivnilo identifikace s tou kterou etnicitou. V této části opět autorka potvrdila svůj vhled do 

problematiky i citlivost ke kvalitativním datům. Ve svém výkladu odhaluje zajímavé 

skutečnosti, které zároveň otevírají další otázky. Podstatné je, že jak autorka v závěru 

zdůrazňuje, všichni respondenti byli vychováni v rodině „arménského“ střihu, přesto tato 

nedokázala všem sledovaným Arménům druhé generace předat tutéž identitu. Totéž by asi 

platilo o vlivu české společnosti jako celku, médiích a veřejném diskurzu, kdyby toto autorka 

promýšlela. Vliv Milena naopak přičítá dílčím zkušenostem a událostem života, kterými 

respondenti prošli. Zajímavá je zde kategorie vzhledu (téma, které bývá v sociálních vědách 

spíše ke škodě tabuizované). Témata rodinných narací, nefunkční rodiny, odloučení od rodiny 

a získaná nezávislost jsou nasnadě. Celý výklad hezky funguje až do okamžiku, kdy se 

autorka začne zabývat hodnocením té které národnosti, resp. analýzou etnických stereotypů a 

projekcí do budoucna včetně volby partnera. Náhle se ukazuje, že evropská Arménka si 

v podstatě chce vzít Čecha, naopak Češi si nechtějí vzít Čechy, podmračená Arménka vidí 

domov v Praze, zatímco Češi chtějí pryč. Náhle se ukazuje další rozměr identity, resp. možná 

úplně jiné - nekolektivní pojetí etnické identity. Individualita, která definuje postmoderní 

společnost, může z etnické identity učinit individuální akceptovatelnou charakteristiku, 



nemusí ale vůbec být závaznou pro sdílení a pocit blízkosti. Možná, že by následující výzkum 

ukázal, že identita těchto mladých lidí je více kosmopolitní či transnacionální. 

 

Autorka ve svém výkladu preferovala objektivistický přístup. K datům by bylo lze přistoupit 

ale také na základě interpretativních paradigmat. O etnické identitě respondentů mohla 

autorka také přemýšlet v logice, toho, jak o sobě mluví. Uchopit identitu jako východisko 

toho, jak respondenti dnes rozumí událostem, které se jim staly, a připisují jim určité 

významy, bylo také ve hře.   

 

Po stylistické a formální stránce má práce jisté rezervy. Autorka nechává hodně na čtenáři, 

aby si přiřadil výroky k deklarovaným identitám, a to nejen na začátku, ale také v průběhu 

textu se cítí být v tomto směru čtenář naholičkách.  Lehký a čtivý styl textu jde někdy proti 

přesnosti vědy. Např.  Věta „U člověka, který setrvává v rodné zemi, je jeho příslušnost k 

etniku jaksi daná“ (s. 8), by si rozhodně zasloužila prohloubení. Autorka by měla uvažovat, 

zda její pojetí identity je esencialistické či konstruktivistické a následně více problematizovat 

apriornost identit ve vztahu k zemi původu. Přestože slovo „jaksi“ tuto tenzi naznačuje, není 

myšlenka více rozvedena. Podobně by v teoretické části autorka ještě neměla používat emické 

pojmy, konkrétně „azylový tábor“ spíše pojmenovat pobytové středisko pro žadatele o azyl. 

V textu jsou i tiskové chyby a nedopsané věty (s. 29). Zajímalo by mne, kdo je Anahip? 

V textu chybí odkazy na zdroje, z nichž autorka čerpala.  

 

Celkově lze práci rozhodně ocenit. Autorka získala data, která dokázala sama interpretovat. 

V logické lince je představila a dospěla k relevantním závěrům. Za ocenění stojí i 

samostatnost v řešení úkolu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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