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Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

Faculty of Science, University of Ostrava 

Department of Social Geography and Regional Development 

Chittussiho 10, Ostrava, Czechia 

 

         V Ostravě 18.06.2017 

 

O p o n e n t s k ý  p o s u d e k  

na disertační práci Mgr. Andrey Svobodové 

 
 

VIETNAM VZDÁLENÝ I BLÍZKÝ 
Potomci Vietnamců v Česku z pohledu 

teorie transnacionalismu 

 

 Předložená disertační práce sestává celkově ze 179 stran textu, jehož součástí jsou i 4 

grafy, 4 fotografie a seznam respondentů. Na literaturu s cca 160 položkami připadá 16 stran.  

 

Aktuálnost zvoleného tématu 
Disertační práce, kterou předložila Mgr. Andrea Svobodová je vysoce aktuální, zejména 

v souvislosti s problémy, které vyvolávají migrační vlny přicházející do Evropy z výrazně 

odlišného kulturně-civilizačního prostředí. Vietnamská komunita je z tohto pohledu v Česku 

výrazně největší, přičemž část této komunity se v Česku již narodila, nebo sem přijela v útlém 

věku. Jejich život je utvářen vnitřním životem ve vietnamské rodině a ovlivňován vnějším 

prostředím české společnosti, což se stalo skvělým námětem pro disertační práci. Tato 

skupina přistěhovalců je ovlivňována velmi rozdílným prostředím v rodině a ve škole, které 

formují jejich vlastní identity. Nahlédnout do tohto procesu formování identity není rozhodně 

jednoduchá záležitost obsahující široké a různorodé spektrum problémů, s nimiž se však 

doktorandka dokázala velmi sofistikovaným způsobem vypořádat. 

 

 

Cíle disertační práce a jejich splnění 

Autorka disertační práce v úvodu cíle a výzkumné otázky explicitně formuluje a v závěru 

vyhodnocuje. Po prostudování disertační práce lze konstatovat, že cíle byly v plném rozsahu 

splněny. 

 

 

Zvolená metodika a metody zpracování tématu disertační práce 

Autorka použila v práci několik adekvátních výzkumných metod a technik, které odpovídají 

současným progresivním aplikacím společenskovědního výzkumu. Použité metody a techniky 

jsou relevantní ve vztahu k tématu disertační práce, přičemž je třeba ocenit korektně 

zpracované příběhy respondentů, aplikace metod a interpretaci výsledků, včetně srovnávání 

vlastních zjištění s relevantními výzkumy jiných autorů v různých zemích zaměřených na jiné 

imigrantské komunity. S ohledem na rozsah práce lze konstatovat, že autorka skutečně 

zodpovědně s teoriemi a metodami pracovala. 
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Celkové zhodnocení disertační práce 

Souhrn získaných poznatků představuje významné obohacení výzkumných postupů v rámci 

transnacionálních sociálních prostorů. Empirické poznatky získané výzkumem v rámci 

disertační práce představují přínos i pro společenskou praxi a mohly by se stát významným 

podkladem pro příslušné odborníky v resortech a institucích pracujících s přistěhovalci 

a řešících jejich snahy o získání různých forem pobytu v Česku. 

 

 

Poznámky a otázky k disertační práci 

Faktem je, že disertační práce je natolik kvalitní, že k jejímu provedení nemám kritických 

připomínek. Je psána čtivě, přehledně, gramaticky správně. Snad jen psaní majuskulí 

v adjektivech ve významu národní příslušnosti (např. vietnamský, český apod.) pod vlivem 

angličtiny mohlo být při závěrečné redakci opraveno v souladu s českými pravidly (tedy 

psáno s malými písmeny na počátku slova). 

Práce z mého pohledu zahrnuje takřka vše podstatné. Přesto mě překvapilo, že až na jednu 

zmínku na str. 144 se v příbězích neobjevovala problematika náboženství a komunistické 

ideologie. Předpokládám z vlastní zkušenosti z kontaktů s Vietnamci, že respondenti tyto 

kulturní aspekty nezmiňovali. Proto mě zajímá, zda autorka o těchto aspektech identity 

s respondenty alespoň neformálně hovořila, a jaké má osobní zkušenosti s diskusemi na toto 

téma s vietnamskými respondenty.  

Také by autorka mohla vysvětlit, proč zařadila do disertační práce jen příběhy 18 z 25 

respondentů (str. 37). 

 

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že disertační práce Mgr. Andrey Svobodové je kvalitní. Porovnáním 

formulovaných cílů s výsledky disertace konstatuji, že cíle disertační práce byly v plném 

rozsahu splněny, a to použitím adekvátních a korektních metod a technik výzkumu. Disertační 

práce představuje hodnotný příspěvek k problematice života imigrantů v transnacionálním 

sociálním prostoru a přináší řadu cenných poznatků pro praxi. Na základě výše uvedených 

skutečností potvrzuji, že disertační práce Mgr. Andrey Svobodové vyhovuje všem 

požadavkům kladeným na disertační práci. Navrhuji disertační práci přijmout k obhajobě 

a po úspěšném průběhu obhajoby udělit jmenované vědecko-akademickou hodnost 

"philosophiae doctor" (Ph.D.). 

 

 

    

 

       Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

 

 


