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Téma předložené práce je vzhledem k současné migraci i specifikám
migrace žen velmi aktuální,dobře zpracoYanéo autorka v něm prokáza|a
schopnost jak samostatného výzkumu , takpráce s odbornou literaturou.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou .

Konstatu ji,že práce odpovídá předpokládanému rozsahuje rozvržena do 4
částí a doplněna tabulkami, přehledem i odbornou literaturou,která je
správně citována a přítohouove které uvádí otázky rozhovoru,který vedla
s respondentkami a seznamem grafů,tabulek

V úvodní části autorka vymezuje zákIadní Pojmy, uvádí rozdíty v pojetích
gender v různých vědeckých disciplinách a vymezuje specifika migrace
z aspektu gender.Její znalosti literatury i přehled o výzkumech a
statistickém zpracování dat i v historickém sledu je velmi dobré.Využívá
vhodně i informace z internetu a správně autory cituje.Oceňuji,že sleduje i
sociálně psychologické aspekty, způsoby rozhodování mužů a žen a posuny
Y generových rolích v důsledku migrace. Poměrně málo vyjadřuje wé
hodnocení literatury i vlastní názor na některé teorie.Výborný je i přehled
institucí a organizací zabývajících se ochranou migrantLr<.Štó d'a, žev této
souvislosti se tak málo věnuje organizacím, které sledují problematiku
migrujících žen do této republiky .

K této části je poněkud svérázně připojen přehled _formulace výzkumných
otázekjejichž genezi nerysvětluje,ani později kriticky nehodnotÍ zda fiio
otázky byly či nebyly vhodně formulovány a zda postihly sledované téma.
Na tuto obsáhlou a dobře zpracovanou vstupní část navazuje přehled
vybraných charakteristik týkajících se genderu v mezinárodní
migraci,která je již více specifikována na populaci této republiky.S
termínem,,zdrojovázem,, jsem se setkala poprvé v této pie.i. oceňuji,že
autorka většinou uvádí i stručnou historii různých komunit a opakovaně
považuje za předěl v migraci konec studené války a změny ke kterým došlo
po rozpadu SSSR. V případě popisu minority Čiňanů by bylo vhodné
zmínit se o postojích oÍiciátních zástupců čínské ambasády vůči migrantům
z jejich vlastní země a zda Črňané na našem územídeklarují i svoje
politické postoje,případně mají ve svých řadách určitou opózici, podobně
jako je tomu v minoritě Vietnamců,kteří u nás žijí.Ale akóeptuj i i,á^ě,
autorky,která se chtěla zaměÍit pouze na tematiku migru"" u gónder.Asi
proto není pohled na tematiku z hlediska politických postojů iastoupen.
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Vlastní empirické šetření tvoří poslední část celé práce.Autorka prohlásila,
Že se jedná pouze o kvalitativní ýzkum,že chtěla získat poznatky o
sociálních vazbách a situacích a proto cílem šetření nebyla generalizace
poznatků na celou skupinu zde Žijících Číňanů.Tento cíi splňta ,zvo1ená
forma polostru ktu rova ného rozhovoru odpovídá j ej ím u záměru.Rozhovory
jsou částečně reprodukovány v textu ,ale vzhledem k nepatrnému počtu
tázaných a specifice jejich výběruo poznatky z nich získané jen dokreslují
sledované téma. Vlastní empirické šetření představuje necelou čtvrtinu
textu a to odpovídá také jeho přínosu v předložené studii.

Práci považuji za přínosnou především proto,že otevřela relativně nové
téma, poskytla přehled o světové literatuře a naznačila problémy'které je
třeba řešit.Empirická část je podle mého názoru rozsahem i obsahem až na
druhém místě.Bezesporu ale tímto šetřením autorka prokáza|a,že umí
realizovat i kvalitativní výzkum. I proto opakovaně navrhuji hodnotit její
práci jako výbornou .

Navržená známkazvýborně 'F,t,up,". '" L.,
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