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Posudek magisterské práce

Práce má 122 stran textu včetně 6 stran citované literatury' 7 tabulek, 5 grafir, 7 obrázktt a 2
map. Dvě přílohy představují vzory podpůmé osnovy dotazníků pouŽitých při výzkumu.

Téma práce je vysoce aktuální, a to hned minimálně ze dvou hledisek: 1) Autorka studuje
Život tŤetí nejpočetnější imigrační komunity v zemi a doplňuje tak důležité informace, které
jsou k dispozici z několika jiŽ proběhlých rozsáhlejších výzkumů (- např' Brouček, Kocourek
a kol., Ezzedirne-Drbohlav, Drbohlav a kol.), 2) zaměřuje se na prostorově ohraničenou

etnickou komerční zónu velkotrŽnice SAPA v Praze-L1buši, čímŽ se stává novodobou

,,pionyrkou.. na daném poli v Česku. V takovémto rozsahu, komplexitě a kvalitě nebyla
doposud žáďná zvýznamnějších vietnamských (a patrně i jiných etnických) tržnic
zmapovéna.

Práce.ie členěna do logických celků, které na sebe buď navazýí nebo se vhodně doplňují a
částečně prolínají. Klíčové slovo pro celou práci je tzv. celostní pojetí. To vyplývá jiŽ
z formulovaných výzkumných otázek: např. Kdo jsou vietnamští imigranti, kteří působí
v SAPě nebo ji jen navštěvují? Jaké jsou jejich zák|adní sociodemografické, socioekonomické
a geografické charakteristiky? Jak vypadá jejich život a podnikaní v nové zemt? Jak se

pohybují v čase a prostoru? Má rodina vliv na fungování ekonomiky daného etnika a naopak,
jak je rodina ovlivněna svým zapojením do etnické ekonomiky? Jak se vietnamští migranti
adaptuji? Napomáhá jejich adaptaci život v etnické ekonomické enklávě nebo ji naopak
stěŽuje? Jakým výzvám čelí majorita na Libuši ve spojení s velkotržnicí a vietnamskou
komunitou? Celostní pojetí navíc umocňuje poměrně detailní historický exkurz do počátků a
minulosti vietnamské imigrace do Česka a celkem bohatá diskuse relevantních teorií a
konceptů. Metodicky je práce za|ožena na kvalitativním výzkumu - především hloubkových
interview (13 vietnamských respondentů a dalších důleŽitých aktérŮ-zástrrpců majoÍity), dále
metoda pozorování a ana|ýzy sekundárních zdrojů a aplikace přístupů lundské ,,time-space..
geografie.

Nebudu opakovat hlavní zjištění práce. Zaměřím Se na vypíchnutí podstatného s tím, že
formuluj i některá vý znamná p ozitiv a i dílčí negativa pr áce.



Je nutné konstatovat, Že studie Karly Štepánkové je velmi zdaŤ!|á. K tomu rozhodně přispěla i
jeji již dlouholetá zkušenost práce v nevládním sektoru (Člověk v tísni) orientovaná na
problematiku cizinců/imigrantů v Česku. K nesporným pozitivním faktům, kromě již
zmíněného širokého uchopení (v práci jsou poměrně detailně diskutovány a fakty dokládány
mnohé skutečnosti ztak různých sfér jako je např. počet ilegálních pracovníků versus počet a
charakter vietnamských ,,masmédií..) patří obsáhlá diskuse teorií a konceptů, vůči kterým je
pak hodnocena realita studované vietnamské komunity v SAPě. Výsledky pak získávají další

,,přidanou hodnotu.., nebot' jsou tak přímo konfrontovány se situací v jiných regionech světa.

Logicky je zde především využíváno zkušeností především z USA, kde obecně výzkumy

tohoto typu i nakonec výskyt Vietnamců, jsou tradiční hodnotou. Na druhé straně je třeba

velice ocenit zarétmování (bý' sporé) problematiky do širšího kontextu střední Evropy.

Nesporn;ýlrn obohacením je aplikace 
',time-space.. 

přístupů, které zvýrazňují rozdí|y

v Životním stylu Vietnamců a české majority. Grafické, různorodé přílohy jsou velmi zd,aŤi|é a

práci obohacují. Závěry poměrně výstižně vystihují hlavní zjištěné poznatky. Citovaná
literatura je adekvátní studovanému procesu i poŽadavkům kladeným na diplomanta.

Z nedo statků, re sp sporných aspektů zd:ůr azním násl eduj íc í :

l) Jak je ve světle zdtrazřrcvané šíře záběrupráce patrné, jejínéaev plně neodpovídá jejímu

obsahu. I kdyŽ je etnická ekonomika jistě velmi důleŽitým centrálním motivem' její čelní
místo v názvu je nutné zpochybnit.

2) Aplikace ,,time-space.. geografie, ale především její představení čerpá téměř výhradně
zpráce Nováka (2004). Detaily Novákovy studie nejsou navíc přesněji charakterizovány
(např. výběr vorku' doba šetření, lokality bydlišt' atd.). Navíc diskuse tohoto konceptu ve
spojení s Giddensovou teorií je v práci spíše ,prázdný- plácnutím do vodý. nebo lépe

',výKikem do tmy...

3) Postrádám (i když v textu jsou částečně zmíněny) větší a hlubší zaměření se na některé

problémové oblasti, které byly a jsou s životem Vietnamců v Česku často spojovány * institut

prostředníka' institut ,,českých tet,,, vztah k čínské imigrační komunitě, falešné sňatky jako

prostředek zisku povolení k pobytu a nové strategie ekonomického chování spojené se
zvýrazněním postihů nekalých obchodních praktik Vietnamců v Česku.

4) Na straně 87 (dole) je patrně chyba v charakterizaci podmínek nákupu nemovitostí u
příslušníků j ednotl ivých zemí, re sp. se skup ení zemi.

5) V grafu 5 chybí specifikace počtu respondentů (N).
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6) Tolik uváděný Light by si zaslou ži| více citací svých prací.
7) Po formální stránce jsou v práci nedostatky: Některá fakta se opakují, vyskytují se určité
překlepy a design textové formy má daleko k dokonalosti (text měl bý vpravo zatovnán,
některé pasáže, byť obsahově odlišné, nejsoujasně graficky odděleny).

Přes uvedené dílčí nedostatky hodnotím předloženou práci vysoce pozitivně. Autorka
prokázala schopnost velmi dobrého zorientování se v problematice a kvalitního výzkumného
postiŽení podstatných rysů zkoumaného fenoménu. Rozhodně práci doporučuji k obhajobě.
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