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Jádrem práce je otázka, proč Arméni žijící v České republice aspirují na to, aby jejich 

manželskou partnerkou byla rovněž Arménka (ať již rovněž žijící v ČR, nebo – a to snad ještě 

lépe – z Arménie), zatímco Arménky žijící u nás volí za manželského partnera naopak raději 

Čecha. V tomto ohledu, kdy je osou práce badatelský problém (nikoli témat), je práce M. 

Kamenické Mezhlumyan přímo vzorová a mohla by sloužit jako model pro ostatní studenty, 

chystající se k sepsání svých vlastních diplomových prací.  

 V průběhu zodpovídání uvedené otázky autorka čtenáře seznamuje s řadou specifik 

arménské komunity u nás, a to jak těch řekněme tradičních – zejména pak s charakterem 

arménské rodiny (či snad spíše rodinné tradice), či pozicí muže a ženy v této rodině – tak i 

s těmi, které vyplývají z nevyhnutelných posunů, způsobených životem v  České republice, kde 

jsou Arméni menšinou, navíc poměrně málo početnou.  

Mezi generací těch, kteří aktuálně vstupují do manželství (a tvoří tak hlavní předmět 

zájmu autorky) a generací jejich rodičů přitom autorka identifikuje „akulturační trhlin“ (str. 70), 

která se zejména viditelně manifestuje právě v situaci volby manželského partnera potomka, a 

která vede ke komplikacím ve vztahu dotyčných generací. V tomto ohledu se samozřejmě 

nabízí otázka, jaký postoj zaujme k volbě partnerů svých dětí generace, která dnes vstupuje do 

manželství; její zodpovězení ale samozřejmě přesahuje rámec posuzované práce. 

Pokud jde o výzkumnou metodologii, mohly by snad i zaznít hlasy, že počet informátorů 

je spíše skromný; těmto potenciálním výtkám ovšem autorka čelí poměrně jednoznačnými a 

přesvědčivými výstupy, za nimiž kromě výzkumu samotného stojí – a je to ovšem plně 

očekávatelné – výrazné zhodnocení pozice insidera (autorka sama je nejen příslušnicí arménské 

komunity u nás, ale má již za sebou rovněž i volbu manželského partnera); jinak řečeno: M. 

Kamenická Mezhlumyan má s popisovanými procesy a fenomény vlastní zkušenost a ví tedy 

takříkajíc velmi dobře, o čem píše, mj. i proto, že to sama prožila.  



Summa summarum: práci hodnotím velmi kladně (výborně) a doporučuji ji k obhajobě. 
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