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V diplomové práci si autorka vytkla za cíI popsat prostředí velkotržnice Sapa v Praze _
Libuši. VelkotrŽnici chápe jako prostor působení etnické ekonomické enklávy a klade si
oténku, kdo jsou vietnamští imigranti, kteří se v prostoru velkotržnice pohybují' jaké jsou
jejich záklaďní sociodemografické' socioekonomické a geografické charakteristiky, jaké jsou
hlavní funkce tržnice Sapa a jaký je její význam v Životě Vietnamců. Klade si též otiuku
funkce rodiny v etnické ekonomice.

Autorka řešila stanovené cíle následujícím způsobem: vymezila klíčové pojmy a koncepty,
zaměŤIIa se zejména na koncepty etnické ekonomiky a etnické ekonomické enklávy, etnické
niky a podnikatelské niky, věnovala a|e též pozornost literatuře k tématu časoprostorové
mobility. Dále krátce informovala o zvolených metodách výzkumu. Samotnému'uyhodnocení
terérrních dat předsadila kapitolu o historii imigrace Vietnamců do České republiky.

Práce má odpovíďající strukturu a ýzkumné otázky, jež si klade, jsou relevantní, stejně jako
teoretické koncepty, znichž autorka rychazi, Sestavení qýběrového souboru respondentů
snow ball metodou je v daném prostředí pravděpodobně jediné racionální řešení. Bylo proto
od autorky zb5rtečné alibisticky dodávat, že nemohl byt proveden kvótní ýběr, protože není
možné získat parametry záklaďního souboru. opomenu-|i databazi CIC Reditelství správy
cizinecké a pohraniční policie' která je pro autorku pravděpodobně nedostupná, byly by tu
údaje ze sěítání lidu, domů a bytů, které jsou sice velmi nedokonalé' ale jzrko podklad pro
stanovení výběrových kvót mohly posloužit. ostatně ty nejzák|adnější charakteristiky autorka
sama uvádí na s. 34. obávám se však, že při malém zkoumaném vzorku a předpokládaných
tazatelských situacích by se hodnověrnost lypovědi nezvýšila, autorka by se pouze dostala do
neřešitelné situace' jak kvóty v trŽnici naplnit. Tomu by bránily i jazykové limity autorky,
které, ů najednu ýjimku' omezily její r,yběr na osoby s pobytem delším než I0let. Proto
oceňuji, Že autorka vedle rozhovorů deklaruje i pouŽití dalších metod, zejména pozorování,
které zmíněné limity mohou podstatně eliminovat. Při samotném terérrním výzkumu' však
mohla zpozorování výěžít mnohem více. Bylo by to žáďouci už i proto, že respondenti
zptavid|a nedělají přesně to, co říkají, že ďěIají, a autorce, jak vyplýv á z cíI:ů práce, nešlo jen o
zachycení postojů respondentů. Též pok|ádám za realistické, že autorka sice v pŤí|oze
předkládá formulář s otázkami rozhovoru, v metodologickém oddílu však hovoří o
hloubkových, částečně strukturovaných rozhovorech s třinácti vietnamskými a pěti českými
respondenty, neboť strukturovaný rozhovor Se standardizovanými ott.zkani v předem
určeném pořadí siIze za dané tazatelské situace jen obtížně představit.

V dalších částech textu autorka vyhodnocovala výsledky terénního šetření a konfrontovalaje
se závěry dalších autorů. Podobně jako oni konstatovala u druhé generace dobré výsledky ve
škole a plynulou znalost češtiny. Kulturní specifika Vietnamců a jejich vztah k tradicím a
zr,ykům je pojednrín nutně zkratkovitě. Konstatování, že ,,systematický výzkum v etnické
rodině je zatím poměrně malý,, je v této formulaci samozřejmě nadnesené, neboť rodinnou
ekonomikou uŽ se zabývalo velmi mnoho prací.Interpretace dat vázaná k rodinné ekonomice
Vietnamců ve výzkumu Karly Štěpankové má tu slabou stránku, Že pochopit a interpretovat
specifika véaaná na zkoumanou imigrační skupinu \ze dosti obtížně, aniŽ bychom zohlednili



funkce rodiny a rodinné ekonomiky v původním prostředí imigrantů, ve Vietnamu. Autorka
se o to sice na celkem 11 řádcích pokusila, ale jen v souvislosti s genderovými rolemi. Je
škoda' že jí unikla kniha Ivo Vasiljeva, jednoho z nejpoučenějších českých vietnamístů', Za
dědictvím starých Vietů, kde je téma hodnot a rodinného života Vietnamců pojednáno.
Vysvětlení orientace Vietnamců na stánkový prodej diskriminací na trhu práce, jak činí
autorka na s. 62, je totiž dosti problematické. Právě v Česku by bylo třeba poloŽit si otázku,
proč se podnikání s textilem a obuví zaěalo mezi Vietnamci nelegálně objevovat již před
rokem 1989, proč Vietnamci spontánně opustili průmyslové podniky, v nichŽ byli zaměstnáni'
i v případech nedostatku pracovních silještě V roce 1989 a 1990, kdy to nebylo bezprostředně
nutné, a zač,ali podnikat. Právě zkušenost z českého prostředí umožňuje pokládat si takoqý typ
o.tézek, k nimž mechanicky citovaní zahraníční autoři neměli příležitost. Tuto možnost Karla
Štěpánková nev1užila. Naopak je nutné pozitivně hodnotit, že se pokusila nahlédnout do
ekonomiky Sapy a zodpovědě|aotézku, co Sapa pro její respondenty znamená,

ZťotmáIního hlediska práce odpovídá poŽadavkům kladeným na diplomové práce. I při spíše
nesystematické práci s odkazy na literaturu jsem však shledal relativně dost nesrovnalostí:
Bonacich 1973, 1980' Janská 2004, Quadeer 2000 (vše odkazováno na s 16), Brettell-
Hollifield 2000, Gondová 2004 (s. 18), Light a kol. 1994 (s. 56) nemají příslušnou referenci
v seznamu literatury.

Dále upozoňuji na poněkud zaváďějící twzení na s, 26, že po roce 1990 získalo několik
Vietnamců politický azyI a následně české občanství a Že jsou ve vietnamské migraci do
Ceské republiky výjimkou. V letech 1990 - 2005 získa|o azy| celkem 164 Vietnamců.
Z hlediska vietnamské komunity v České republice 'se tento počet můŽe skutečně jevit jako
zanedbatelný, zhlediska počtu udělených azy|t v České republice je tento počet relativně
vysoký a Íadí Vietnamce mezi prvních sedm nejpočetnějších skupin azy|anti v České
republice.

Autorka si vybrala velmi obtížné téma, které lze úspěšně realizovatjen s kvalitním zéu;emím
ve zkoumané komunitě. Vzhledem k handicapům, jež mě|a, se tématu zhostila relativně
úspěšně. Některé chyby, které jsem jí v posudku výknul, byly však přeci jen zbyeěné. V roce
2003 byla na Filozofické fakultě UK obhájena diplomová práce, v jejímž ústředí stojí areál
Sapa. Autorka měla při řešení úkolu tu výhodu, že by|a v Sapě přímo zaměstnána jako
administrativní pracovnice jedné z ústředních postav vietnamského společenského žlvota
v Cechách Nguyena Tunga a život v areálu mohla tudíž relativně podrobně popsat. Je škoda,
že autorka na tuto práci nenarazila, mohla na ni navázat apoznání o této pozoruhodné lokalitě
po sunout dá|e, než učinila.

Práci doporučuji k obhajobě, navrhované hodnocení: velmi dobře - dobře, dle výsledku
obhajoby.

1

Y Pra2e22.5.2006

PhDr. Zďeněk Uherek' CSc.


