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Smetánková B.: Změna partnerských rolí a rodinných vztahů 

migrantů žijících v novém prostředí, diplomová práce, FHS 

UK, Praha 2009

  Barbora Smetánková strávila rok v Čečensku, kde se 

aktivně podílela na humanitárních aktivitách společnosti 

Člověk v tísni. Po návratu začala pracovat v organizaci 

Berkat, kde se rovněž podílí na projektech, které se 

týkají pomoci v některých zemí bývalého Sovětského svazu. 

Neudivuje tedy, že si jako téma své diplomové práce 

vybrala problematiku z oblasti humanitární pomoci, která 

souvisí s jejími životními i profesními zkušenostmi. Pro 

diplomovou práci si vybrala téma změn v partnerských a 

rodinných vztazích čečenských a běloruských žen, ke kterým 

nutně dochází v kontextu přesídlení do nového prostředí, 

tedy do České republiky.

     Barbora Smetánková svou diplomovou práci v rozsahu  

89 stran /doplněnou o cca 28 příloh/ rozdělila na 

teoretickou a praktickou část. Posouzení obsahové náplně 

je věcí oponenta, jako školitelka zdůrazňuji, že práci 

nechybí žádna požadovaná a obvyklá položka.  V práci je 

uvedeno prohlášení o samostatném vypracování diplomové 

práce, poděkování, abstrakt v češtině i v angličtině 

doplněný o klíčová slova. Seznam  odborné literatury  je 

obsáhlý a čítá 40 časopiseckých a knižních položek, plus 

16 internetových odkazů. Práce je přehledná, napsaná 

srozumitelným jazykem a v textu je dobře odkazováno na 

validní odborné zdroje.

     Hlavní částí předložené diplomové práce  je 

kvalitativní výzkum. Všechny strukturované rozhovory 

s vybranými čečenskými i běloruskými ženami jsou uvedeny 

v příloze.  Je to poučné čtení pro každého, koho zajímá 

problematika migrantů. I když Češi vědí, že u nás žije 
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nemalé procentu migrantů z bývalého Sovětského svazu, 

fakticky o nich mnoho nevědí. Jedinou akcí, o které ví 

laická veřejnost, protože o ní pravidelně informují média, 

je projekt společných rodinných večeři Čechů a sousedů 

z ciziny.

  A B.Smetánková svá nejdůležitější zjištění shrnula do 

závěru a napsala doporučení, které je ovšem v jistém slova 

smyslu zase shrnutím, případě komentářem nejdůležitějších 

zjištěných dat. I když její doporučení obsahuje některé

konkrétní návrhy, je třeba je strukturovat podle 

naléhavosti nebo podle možností realizace, a také podle 

toho, komu je určena. Prosím, aby se autorka při obhajobě 

vyjádřila KDO, CO a KDE může pro skupinu vybraných 

migrantek, ale i migrantů, reálně udělat. 

Z á v ě r :

   Diplomová práce B.Smetánkové je kvalitní a plně 

odpovídá stanoveným požadavků. P l n ě  ji  d o p o r u -

č u j i  k obhajobě.

                     Prof.PhDr RNDr Helena Haškovcová CSc.

                     Školitelka
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