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Bakalářská práce Nadi Kabancové se zaměřuje na utváření identity v kontextu migrační 

zkušenosti. Zkoumá zkušenosti mladých lidí původně pocházejících z Ukrajiny, kteří do 

České Republiky přišli v mladším školním či předškolním věku.  

Práce je poměrně rozsáhlejší (téměř 90 stran), prvních 30 stran je věnovaných teoretickým 

východiskům. Zde autorka pokrývá témata spojená s identitou a akulturací a specificky také 

postavení ukrajinské komunity v ČR. Autorka prokazuje velmi dobrou znalost tuzemské i 

zahraniční literatury. Nacházím drobné formální chyby (např. úprava seznamu literatury).  

Empirická část je založená na kvalitativních rozhovorech, které jsou zpracovány metodou 

tematické analýzy. Ústředními tématy jsou osobní a etnická identita vztažené k migrační 

zkušenosti, školní socializaci a interpersonálním vztahům. Výzkum je citlivou sondou do 

mnohdy velmi náročné životní situace, zaobírá se tématy jako transnacionální rodičovství a 

navazování vztahů s rodiči po sestěhování, bariéry v zapojení mezi vrstevníky a náročné 

aspekty školní socializace včetně zážitků šikany a vyrovnávání se s nimi. Autorka diskutuje 

vyjednávání vztahu k Ukrajině a Česku a velmi složitou situaci mladých lidí, kteří, jak 

autorka píše v tématu Ne/Úplnost složitě vyjednávají „kam vlastně patřím“. Zde se například 

ukazuje, že i dobré porozumění oběma kulturám (znalost kultury, včetně znalosti jazyka, 

dosažení studijního úspěchu), nemusí být vnímáno jako čistě pozitivní a i v této podobě může 

přinášet odmítavé zážitky či nutnost strategicky zvažovat kdy a jaké informace o sobě sděluji. 

Výzkumná část je zakončená sekcí, kdy autorka jasně zodpovídá položené výzkumné otázky, 

navazuje diskuse a vlastní závěr. 

Práci považuji za přínosnou s ohledem na pochopení těžkostí spojených s akulturací. Má 

zajímavý praktický přesah, zejména v kontextu školní socializace a možnosti předejití či 

lepšího zvládnutí náročné migrační zkušenosti pro děti školního věku.  

Závěr: Bakalářskou práci Nadi Kabancové považuji za zdařilou. Studentka prokázala, že je 

schopná pracovat s odbornou literaturou tuzemského i zahraničního původu a má odpovídající 

badatelské dovednosti. Text splňuje nároky na závěrečné práce na oboru psychologie 
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