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Dizertační práce A. Svobodové je bezesporu hodna pozornosti. To není dáno pouze 

samotným předmětem textu, neboť dříve spíše méně běžné téma vietnamské komunity v ČR 

se v poslední dekádě stalo v kontextu českých společenskovědních i exaktních věd relativně 

dosti frekventovaným. Oceněníhodné je zejména to, že autorka dokázala i v tomto prostoru 

nalézt novou, do značné míry prázdnou „niku“, výrazně doplňující a rozvíjející dosavadní 

pohledy na uvedenou problematiku.  

 Také vlastní zpracování sledované tematiky – tj. originálního pohledu na roviny 

kulturní i osobní identity, resp. sebeidentifikace potomků Vietnamců v ČR – je možno označit 

jako zdařilé. Výrazně ocenit je třeba mj. skutečnost, že A. Svobodová vhodně a vyváženě 

propojuje obecnější fakta a údaje s informacemi získanými převážně pomocí systémově 

založených rozhovorů (narace, konkrétně biografická metoda). Text využívá přístupy a 

metody řady společenskovědních oborů; výrazně se tak blíží i sociologickému, 

psychologickému či zejména etnologickému, resp. sociálně antropologickému vidění 

sledované skutečnosti (včetně využití „terénního deníku“!). Studii je tedy možno chápat jako 

svého druhu interdisciplinární; v souvislosti s tím lze hovořit i o synergizujícím efektu. 

 

Autorka se v daném tematickém terénu pohybuje do značné míry suverénně. V kapitole 1. 

(Teoretické zarámování) prokazuje mimořádně dobrou obeznámenost jak s typy, modely a 

teoriemi transnacionalismu, migrací, multikulturalismu, identit apod., tak i soudobými trendy 

a odbornými paradigmaty na uvedeném poli. V duchu „postbarthovské“ optiky zřetelně 

odděluje koncepty a fenomény rasy, etnicity a kultury a využívá situacionistické, resp. 

konstruktivistické náhledy na sledovanou tematiku; přitom však nepodléhá ani 

automatickému přezíravému pohledu k primordialistickým přístupům, v běžné životní praxi 

do značné míry stále vlivným a významným. 

 Zvolené základní prizma „transnacionalismu“ s sebou (obecně) nese i určitá úskalí. Od 

konce 20. století jsou v rámci migračních studií postupně překonávána omezení 

„metodologického nacionalismu“ (tedy kupř. studium inkluze migrantů pouze v rámci 

společnosti v jejich cílovém prostoru); nové „transnacionální“ paradigma je však naopak 

mnohdy aplikováno příliš mechanicky či statisticky a opomíjí emoční rovinu životních 

zkušeností a příběhů migrantů. A. Svobodová tato úskalí do jisté míry vhodně překonává 

využitím relativně nového pojmu „sociální remitence“, s jehož pomocí ukazuje přetrvávající 
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vliv Vietnamu jako rodné země (ať již na rovině reality či naopak spíše jen symbolu či 

simulakra) na generaci potomků Vietnamců v ČR. Uvedená rovina působení „sociálních 

remitencí“ však mohla být rozpracována hlouběji a systémověji. 

 

Zmíněné velmi kvalitní teoretické znalosti pak A. Svobodová cíleně a poučeně prakticky 

aplikuje ve vlastní, empirické části práce. 

 Design výzkumu je vhodně zvolen a metodologicky dobře obhájen; to samé platí i o 

propojení jednak (snad až přílišně převažujících) kvalitativních, jednak kvantitativních složek 

a metod výzkumu. Řadu prezentovaných zjištění a jejich interpretací je možno plně 

akceptovat; mnohé z nich jsou přitom v českém odborném kontextu do značné míry 

novátorské. 

 Některá autorkou vytyčená, realizovaná, analyzovaná a interpretovaná výzkumná 

témata si zasluhují bližší zmínku: jde např. o kritický přístup k tezi o oddělených (resp. 

konfliktních) světech dětí migrantů a jejich rodičů, dále vymezení se proti paušalizujícímu 

názvu „banánové děti“ a důkladnější analýzu vytváření skupinové „imaginární etnické 

komunity“ potomků vietnamských imigrantů, resp. také fenomén flexibility či fluidnosti 

etnické identity a eventuálního „návratu ke kořenům“ (mj. dobře známého a studovaného 

v kontextu mladých generací etnických minorit obecně). 

 Na řadě míst textu zmiňovaná (eventuální) rovina podvojné/hybridní identity 

sledované skupiny potomků Vietnamců v ČR je však spíše jen naznačena a zasloužila by si 

bližší pozornost a rozvedení. Také autorčino (odd. 1.4) odmítnutí generačního rozvrstvení 

„potomků migrantů“ se zdá být ne zcela dostatečně podloženo. 

Velmi dobře zpracován je i pregnantní a sdělný Závěr. 

 

Specifickou složkou textu jsou rozhovory, realizované mezi vietnamskými respondenty v ČR 

i ve Vietnamu. Jejich přepisy jsou nejen dokumentačně, ale i lidsky cenné a zajímavé. 

V tomto kontextu autorka zaznamenala řadu vysoce zajímavých poznatků na poli osobní i 

etnické identity respondentů, jejich vztahu k Vietnamu i ČR aj. Je možno se domnívat, že řada 

konkrétních zjištění týkajících se nejmladší výrazné etnické menšiny usazené na území ČR, 

zejména ale jejich analýza a interpretace má (vedle jejich odborné hodnoty) i výraznou 

hodnotu praktickou.   

 

Obsažný a bohatý seznam literatury svědčí o velmi dobré orientaci A. Svobodové ve 

sledovaném tematickém terénu. Autorka bezpochyby prokázala, že umí pracovat s literaturou 

a dalšími informačními zdroji, orientovat se v nich a využít je na podporu svých závěrů a 

stanovisek. I zde však lze konstatovat určité rezervy – překvapivě absentují některá „velká“ 

soudobá jména či významné tituly na poli studia transnacionalismu (kupř. P. Werbner či 

encyklopedie Diaspora and Transnationalism / ed. A. Quayson – G. Daswani). V daném 

kontextu významný S. Vertovec mohl být zastoupen více než jedinou citovanou prací. 

Zůstaneme-li u domácí české produkce, mohly být výrazněji využity texty S. Broučka 

(v bibliografickém soupisu jediný z roku 2003), zejména pak autorova nejnovější práce The 

Visible and Invisible Vietnamese in the Czech Republic (2016). Originálním náhledem na 

reflektované téma je i studie: Jirka, L.: Transnacionalismus a inkluze do majoritní 

společnosti: Neslučitelné perspektivy? Metodologická úvaha nad přístupy k migrantům (Lidé 

města, 2016, č. 1). 
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 Není také zřejmé, proč A. Svobodová nevyužila v rámci recepce sborníku: Levitt, P. – 

Waters, M. C. (eds.): Changing Face of Home. The Transnational Lives of the Second 

Generation, 2002 také v něm obsaženou, předmětu dizertace tematicky velmi blízkou studii: 

Le Espiritu, Y. – Tran, T.: „Viêt Nam, Nuóc Tôi” (Vietnam, My Country). Vietnamese 

Americans and Transnationalism – ? 

 Je ovšem zjevné, že vzhledem k enormní šíři světové (méně již domácí) literatury, 

věnované fenoménu transnacionalismu, se v případě excerpované literatury vždy nutně musí 

jednat o určitý výběr či výseč. 

 

Jazyk a styl práce jsou na velmi dobré úrovni; gramatické jiné formální nedostatky prakticky 

absentují. 

 Za drobnou matoucí jazykovou nepřesnost je možno považovat pojem „Západní 

Indové“ (s. 24/); citovaný autor M. Vickermann má ovšem na mysli obyvatele „West Indies“, 

tedy širší karibské oblasti. 

 

Shrnutí:  A. Svobodová dokázala ve své dizertační práci nejen shromáždit a komparovat, ale 

také výrazně a do značné míry i novátorsky analyzovat a interpretovat množství teoretických i 

empirických zjištění a informací.  

 Text je možno na rovině dizertační práce možno považovat za vysoce kvalitní, 

v určitých aspektech až vzorový. Plně jej tedy doporučuji k obhajobě. 
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