
Mgr. David Doubek, PhD: oponentský posudek na práci Šárky Sejčkové “Strategie 
akulturace a vyjednávání identity z pohledu studentů s migrační zkušeností”.

Práce Šárky Sejčkové se zabývá reflexí zkušeností se spolubydlením na studentských kolejích mezi 
mimopražskými a pražskými studenty a studenty ze zahraničí. Jedná se o práci pojatou tzv. 
“kvalitativně”, postavenou na polo-strukturovaných rozhovorech s aktéry. Téma je aktuální a 
důležité, práce je vypracována se všemi náležitostmi a splňuje nároky, kladené na podobu 
bakalářské práce.
Jako oponent bych se chtěl soustředit na některé otázky metodologické a teoretické povahy, které 
ovlivnily celkovou podobu práce. 
V teoretické části bych byl poněkud skeptický k využívání počítačových metafor pro charakteristiku 
pojmu kultury; metafory hardware a software jsou spíš odrazem nebo produktem než vzorem pro 
analýzu ať už mysli nebo kulturních procesů. Dále pojem akulturace zde vystupuje poměrně 
zjednodušeně a mechanicky, jakoby kultura byl nějaký stav nebo objekt, do kterého se člověk buď 
dostane nebo vstoupí, psychologická dynamika bytí v kultuře s identifikacemi, odpory není ani 
naznačena (která souvisí s generacemi, kulturním procesem, transmisí kultury, vnitro kulturními 
konflikty). Zcela zásadně bych protestoval proti definici etnika na straně 24 a doporučil si přečíst 
něco od Frederika Bartha a jeho následovníků (ohledně konstrukce etnicity a logických paradoxů 
primordialistických definic etnicity). Spojovat rasu a etnicitu je naprosto vyloučeno, samozřejmě v 
některých případech konstrukce etnicity jsou důležitá určitá psychologická schémata spojená s 
fyziognomií, v jiných jsou to náboženské nebo politické nebo jazykové nebo jiné prvky. 
Pokud jde o metodologické aspekty, podstatou grounded theory (GT) není kódování, ale induktivní 
princip budování pojmové stavby a k tomu v práci příliš nedochází, protože pojmy jsou tak trochu 
předem dané a naplňují se identifikovanými příznaky v rozhovorech. Protože je otázka zda ve 
studované situaci vůbec šlo o “akulturaci” podle definic. Na to by se muselo nejdřív přijít. Co když 
šlo spíš o vytváření nové – kolejní studentské kultury? A co když slovo “kultura” je v dané situaci to 
nejméně podstatné a klíčem by spíš byly slova jako individuální vkus, habitus, sociální třída ap. 
Vlastně je zvláštním paradoxem, že práce stojí na pojmu kultury a kontextu, ale vlastní kulturní 
obsahy se neobjevují, nepracuje se s tím ze kterých míst, regionů s jejich specifiky aktéři pochází a 
v čem by se to mohlo nějak projevovat. Jen cizí státní příslušnost by jakoby měla být indikátorem 
kulturní odlišnosti, ale to nelze použít, zejména ne v případě tak rozsáhlé a komplexní země jako je 
Rusko. 
Bohužel se mi zdá, že takovouto věc (studii akulturačních strategií) nejde dobře postavit jen na 
rozhovorech, obzvlášť semi-dotazníkového typu (kde nejde moc zachytit nezáměrné, 
neuvědomované, dynamické věci), že by bylo potřeba důkladnější etnografie, bohatší rozhovory a 
pozorování. Také komplexní pojmy jako exkluze týkající se skupin nejde moc aplikovat na 
individuální jednání, opravdu asi nejde mluvit o marginalizaci nebo tak, když jde o jednu osobu, 
která kouká do telefonu.
Naopak bych vyzdvihl v tomto kontextu v principu správný srovnávací model mimopražští a 
pražští, bývalo by ale lepší jít v této otevřenosti ještě dále.

Práci doporučuji k obhajobě.


