
1 

 

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Andrey Manové 

„Proměny kulturní identity v kontextu interkulturní komunikace“ 

předkládané v roce 2017 na Ústavu etnologie (obor kulturologie). 

I. Stručná charakteristika práce 

Předmětem disertační práce Mgr. Andrey Manové je teoretická a empirická analýza proměn kulturní 

identity v kontextu interkulturní komunikace. Práce využívá jak teoretických poznatků získaných stu-

diem odborných knih a dalších pramenů, tak vlastních empirických dat z terénního výzkumu, které 

autorka nashromáždila během svého dvouletého pobytu v Berlíně (2014 až 2015). Mgr. Manová si 

klade za cíl „popsat, analyzovat a interpretovat fenomén kulturní identity v kontextu migračních pro-

cesů, globalizace a evropské utečenecké krize“ (str 4). Zvláštní pozornost pak věnuje situaci cizinců, 

kteří se ocitli v nové odlišné kultuře Německa a prochází náročným procesem adaptace na nové pro-

středí. Autorka chce prostřednictvím své práce skrze interdisciplinární perspektivu a terénní šetření 

přispět k hlubšímu pochopení mechanismů ovlivňujícím proměnu identity cizinců a analyzovat fakto-

ry, které ovlivňují interkulturní komunikaci a multikulturní soužití. 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Téma disertační práce, které mapuje proměnu kulturní identity cizinců v kontextu migračních proce-

sů, globalizace a evropské utečenecké krize, je velice aktuální a jeho zpracování prostřednictvím od-

borných prací je více než potřebné. Právě pro pochopení a vhledu do situace cizinců, a překonání 

určitých předsudků, které se ve společnosti utvářejí, je potřebné si uvědomit, jak je pro cizince ná-

ročné se pohybovat a učit se žít v nové odlišné kultuře, jak složitým procesem adaptace musejí pro-

cházet, aby si dokázali zvyknout a uvědomit normy a ideje, které vytvářejí základ nového prostředí. 

Multikulturní prostředí města Berlín je pak dle mého názoru velice vhodnou lokalitou, na které může 

autorka demonstrovat svou případovou studii. V rámci svého terénního šetření autorka pracovala 

s kvantitativními (dotazníkové šetření) i kvalitativními metodami (hloubkové rozhovory, zúčastněné 

pozorování). Cíle a výzkumné otázky si autorka formuluje srozumitelně, drobné výhrady mám však k 

metodologickém konceptu terénního výzkumu a sběru dat. Postup při zpracování tématu je logický a 

dobře strukturovaný. Oceňuji, že si autorka zvolila téma, které je velice aktuální, které je potřeba 

rozhodně v dnešním světě diskutovat nejen na úrovni vědeckých publikací, ale i směrem k širší veřej-

nosti, které mnohdy chybí objektivní informace, které se podílejí na vytváření jejich názorů.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práce je strukturovaná logicky a přehledně. Mimo úvod a závěr ji tvoří pět ucelených kapitol.  

První kapitola práce se obecněji věnuje tématu proměny identity v kontextu migrace a globalizace. 
Autorka tuto problematiku dává do širších souvislostí exogenní kulturní změny. Téma zasazuje do 
širší historické perspektivy a popisuje významné impulsy k migracím, ke kterým k minulosti na území 
Evropy i mimo území starého kontinentu docházelo. Zároveň definuje jednotlivé typy migrací (např. 
pracovní, násilná, konzervativní aj.). Svou historickou sondou se dostává Mgr. Manová až do druhé 
poloviny 20. století, „kdy se migrační procesy staly součástí proměn světa, které vyvolala stále více 
narůstající ekonomická integrace a globalizace“ (str. 20). Zvláštní pozornost pak věnuje otázkám imi-
grační politiky a důsledkům selhání politiky multikulturalismu ve vyspělých zemích západní Evropy. 
Autorka zároveň prezentuje různé názory na aplikaci multikulturní politiky, která může mít nejenom 
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pozitivní, ale i negativní dopady. V závěru kapitoly pak autorka vymezuje pojem „kultura“ coby jednu 
ze stěžejních kategorií dané disertační práce. V autorčině vymezení je kultura především pojímaná 
jako „gnoseologický nástroj studia jinakosti a proměn identity“ (str. 10). Vedle pojmu kultura autorka 
rovněž pro potřeby práce vymezuje pojmy etnická skupina a etnicita. Celkově tato kapitola předsta-
vuje zajímavý vhled do historického kontextu procesu migrace a přináší širší ukotvení studované pro-
blematiky migrace a multikulturalismu. 
V další kapitole se Mgr. Manová podrobněji zabývá otázkou hledání kořenů krize identity v kontextu 

evropské utečenecké krize a analýzou fenoménu cizinců jako zdroje exogenní a endogenní kulturní 

změny. Tuto kapitolu pak dává do souvislosti s aktuální situací v Evropě, zejména pak v Německu a k 

historickému ukotvení německé národní identity, především pak vývoji po druhé světové válce, kdy 

tehdejší vláda západního Německa uzavřela mezistátní smlouvu o přijetí pracovních sil z cizích zemí 

(zejména z Turecka, Tuniska, Jugoslávie, Maroka, Španělska, Itálie a Řecka). Autorka také podrobněji 

rozebírá problémy integračního procesu z perspektivy cizinců. Zejména s ohledem na fakt, že zásad-

ním problém cizinců „je ztráta statusu, snížená jazyková kompetence, nedostatečné porozumění 

cizím vzorcům chování, kognitivním systémům a nativním klasifikačním soustavám“ (str. 60). V závěru 

pak autorka prezentuje právní a politické aspekty evropské migrační krize. Kapitolu hodnotím jako 

velice zdařile zpracovanou.  

Ve třetí kapitole se autorka již věnuje ústřednímu tématu celé práce – deskripci, analýze a interpreta-

ci proměn kulturní identity z hlediska jejího utváření, reprodukce a transformace. Zvláštní pozornost 

pak věnuje kategoriím transkulturní identita a hraniční identita. Zamýšlí se také nad vztahem biolo-

gické a kulturní determinace lidského chování a prožívání. Právě podkapitola „Geny versus kultura 

v multikulturní situaci“ přináší velice zajímavé poznatky o konstrukci lidské identity, které autorka 

doplňuje svými vlastními poznatky z terénního šetření, ve kterém věnovala pozornost dlouhodobé 

sociální interakci malých dětí a adolescentů s jejich multikulturními rodiči. Autorka tak ukazuje něko-

lik konkrétních případů jedinců, kteří vyrůstali v multikulturní rodině, kteří sice převzali německé 

kulturní kódy, vzorce chování a myšlení a měli jen omezený kontakt se svými příbuznými z jiné země, 

zároveň však tito jedinci „vykazovali ve své psychice dominantní „memy“ vztahující se k menšinové 

kultuře a prostředí“ (str. 99).  

Ve čtvrté kapitole otevírá autorka téma interkulturní komunikace, která dle jejího názoru představuje 

klíčový faktor pro porozumění jinakosti a světu těch druhých. V úvodu této kapitoly Mgr. Manová 

nejprve stručně představuje hlavní myšlenkové teze významných jazykovědců, psychologů, filozofů a 

zejména lingvistických antropologů. V další části se pak zaměřuje na fenomén bilingvismu a multilin-

gvismu, který je v dnešní společnosti spojen s nárůstem kontaktů mezi příslušníky odlišných kultur. 

Konečně pátá kapitola pak představuje samotné výsledky antropologického terénního šetření. Tuto 
kapitolu bohužel považuji za nejméně zdařilou, jelikož má v sobě větší potenciál přinést zajímavé 
výsledky k doplnění teoretické části práce, který ale nebyl zcela naplněn. Jako úvod do této kapitoly 
bych předně uvítala podrobnější a systematičtější seznámení s terénem - představení města Berlín a 
jeho specifik z hlediska multikulturalismu, migrace a adaptace cizinců na zdejší podmínky života. Za-
jímavé by bylo představení nejenom historicko-kulturních kořenů města, ale také aktuálních kon-
cepčních dokumentů, které tuto problematiku případně řeší nebo specifik, která jsou pro život 
v Berlíně stěžejní (autorka např. okrajově zmiňuje vysoké náklady na život v Berlíně a nutnost k „pře-
žití“ získat co nejdříve pracovní úvazek). Jako cílovou skupinu si Mgr. Manová zvolila zejména studen-
ty českého a slovenského jazyka na místní univerzitě Humboldt. Mezi respondenty ale měla rovněž 
vědce a vysokoškolské profesory a berlínské imigranty. Hlavní výzkumnou metodou jí byly hloubkové 
rozhovory. Získaná data pak autorka dále komparovala s dalšími univerzitními pracovišti v Německu a 
Rakousku, kde realizovala dotazníkové šetření. Tyto výzkumné metody pak doplňovala fotografiemi a 
audio-záznamy dokumentujících průběh rozhovorů, zúčastněným pozorováním a vlastními zkuše-
nostmi získanými z předcházejícího dlouhodobého pobytu v odlišné kultuře.  
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Ačkoli tyto informace autorka získávala neformálními výzkumnými metodami, pro disertační práci by 

byl zajímavý sledovat prostřednictvím hloubkových rozhovorů nejen pohled cizinců v Německu, ale 

také Němců na cizince (a to nejenom z pohledu lektorů a vysokoškolských pracovníků). Jako největší 

problém vidím ale přílišnou specifičnost výběrového vzorku, se kterým autorka prováděla hloubkové 

rozhovory (to by bylo dobré lépe popsat a vyargumentovat). Na tomto vzorku tak nejde zcela zobec-

ňovat situaci migrantů v Německu (a už vůbec ne v kontextu uprchlíků z arabských zemí). Bylo by 

tedy vhodné blíže specifikovat následující otázky: Kdo jsou studenti českého a slovenského jazyka 

v Německu, se kterými se setkávala? Jedná se o lidi, kteří pobývají v Německu jen krátkodobě, plánují 

zde zůstat natrvalo nebo pochází z multikulturního prostředí? V aplikované části práce tak tedy au-

torka spíše než analýzu situaci imigrantů obecně přináší analýzu situace mladých lidí-cizinců, kteří 

studují vysokou školu v Německu – s ostatními cizinci se pak autorka setkávala spíše prostřednictvím 

neformálních výzkumných metod.  

Dále mi zde chybí nějaká přehledná tabulka s přehledem realizovaných rozhovorů – typologií, počtu 

(autorka uvádí, že měla celkem 25 informátorů – jaká byla jejich typologie? Z jakých zemí pocházely 

jejich rodiny, kolik jim bylo let, jakého pohlaví?). Jaká byla délka standardního rozhovoru? Jak autorka 

se získanými daty pracovala, jak je analyzovala? Příklady realizovaných rozhovorů by měly být spíše 

součástí příloh práce, v samotném textu práce by bylo vhodné se již zaměřit na konkrétní analýzu, 

kterou pak doplňovat citacemi z rozhovorů. Nicméně i přes tyto problematické aspekty práce autorka 

dokázala reflektovat klíčové fáze adaptace na odlišné jazykové a kulturní prostředí, se kterým se re-

spondenti potýkali.  

 

2. Formální úroveň práce 

Text je v rozsahu odpovídajícím požadavku na disertační práci. Práce je psaná čtivým a erudovaným 
jazykem, text je logicky a přehledně uspořádán, autorka pracuje s citacemi a odkazy v pořádku. 
Drobné výhrady mám k popiskům grafů. Při uvádění grafů by bylo dobré vždy uvádět název grafů, 
počet respondentů (N), z jejichž odpovědí jsou grafy vytváření, zdroj (dotazníkové šetření nebo roz-
hovory) a to, jestli jsou data uváděny v procentech či v číslech absolutních. Vizuální podoba grafů 
není zrovna vizuálně nejpříznivější (navíc – název není Tabulka, ale Graf). 
 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Svou orientaci v tématu, které si zvolila pro svou disertační práci, dokládá Mgr. Manová širokým 
spektrem použité odborné literatury, se kterou kriticky pracuje. Poznatky jiných autorů zohledňuje ke 
svému tématu a doplňuje je autorskými komentáři. Oceňuji, že autorka pracuje s cizojazyčnými pra-
meny a deklaruje tak kompetentní vhled do dané problematiky. 
 

4. Vlastní přínos 

 

Celkově je disertační práce přínosným příspěvkem k tématu interkulturní komunikace a multikultur-

ního soužití. Autorka přináší kvalitně zpracovanou teoretickou analýzu dané problematiky, kterou 

doplňuje poznatky z vlastního terénního šetření. 

IV. Dotazy k obhajobě 

 

1) V rámci obhajoby by bylo dobré, aby autorka detailněji popsala a představila město Berlín a jeho 

specifika z hlediska multikulturalismu, migrace a adaptace cizinců na zdejší podmínky života. 
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2) Dále prosím, aby autorka během obhajoby blíže popsala informace, které v disertační práci chybí – 
popis výzkumného vzorku, typologie respondentů, způsob práce s daty a jejich analýza. 
 
3) Závěrem by mě také během diskuse rovněž zajímaly motivace pro výběr daného tématu a případ-
ně další autorčiny publikační aspirace.  

V. Závěr  

 

I přes drobné výhrady k aplikované části práce je obecně je možné konstatovat, že práce splňuje po-

žadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako 

prospěla. Autorka k vytyčeným cílům své práce zvolila vhodnou metodiku zpracování a při zpracování 

práce prokázala vysoké teoretické zázemí, široký rozhled v dané tématice, zároveň i schopnost kritic-

ké reflexe.  

 

30. 6. 2017                                                                                                  PhDr. Markéta Poláková, Ph.D. 


