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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Záměrem práce Lenky Bechnerové je s pomocí diskurzivní analýzy “ukázat, zda a jak dochází k 
proměně národností identity emigrantů” (str. 3). Faktory, které tento proces ovlivňují hledá na 
biografiích osmi emigrantů z bývalého Československa, kteří nyní žijí v Austrálii. Cíl práce se autorce 
podařil naplnit.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,  
vhodnost příloh apod.):

Autorka otevírá teoretickou kapitolu  typologiím migrace, přičemž je otázkou, jak dalece se tyto 
jednotlivé typologie vztahují k tématu práce, aby jim bylo nutné věnovat tolik pozornosti. Dále v této 
části práce  představuje tři  teoretické koncepty relevantní pro výzkum - teorie Push-Pull (která spíše 
než teorií je katalogizujícím konceptem, který již nemá příliš potenciálu vysvětlit současné migrační 
procesy), teorie sítí a teorie transnacionalismu (jejíž adekvátnost pro tento výzkum je diskutabilní a pro 
autorku by bylo vhodné zpracovat širší diskuzi kolem tohoto konceptu). Další kapitoly přestavují 
komplikovaný vztah identity a migrace. Autorka se soustředí na národnostní případně etnickou 
identitu. Vzhledem k dvěma v předchozích kapitolách definovaných teoretických přístupech, teorie sítí 
a transnacionalismus, je překvapivé, jak autorka prezentuje proces usazování a život migrujících v 
cílovém prostoru - tedy skrze koncept asimilace. 

V metodologické části se autorka věnuje podrobnému představení využité kritické diskurzivní analýzy 
a dalším krokům uskutečněným v rámci  výzkumu. Autorka se vhodně také vypořádává s etickými 
aspekty výzkumu. 

Analytická část představuje nejprve vývoj  emigrace do Austrálie a následně jednotlivé narativy 
samotných zpovídaných jedinců. Pomocí analýzy důvodů a procesu emigrace, udržování kontaktů s 
rodinou v Československu, jazyky a zvyky, kontakty v cílovém prostoru a definici  domova, ukazuje 
autorka velmi dobře na proces konstruování identity. Děje se tak také pomocí vymezování se my vs. 
oni. Ukazuje na mnohočetnost a flexibilnost tohoto procesu.

Proporcionalita práce není vyvážena, což je vzhledem ke zvolené metodě v pořádku. 



3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Jazykový projev je vyzrálý. V celé práci  je dodržována jednotná forma citací a odkazů, které jsou 
zpracovávány dle požadavků zvolené citační normy. Kapitoly jsou členěny přehledně. 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
 originalita myšlenek apod.):

Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Slabinou je nedostatečné propojení teoretické a empirické části 
práce - typologie, teoretické koncepty (push, pull, transnacionalismus). Ocenitelné je již to, že autorka 
svůj výzkum realizovala přímo v místě emigrace zpovídaných jedinců, v Austrálii. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
   tři):

Proč je transnacionalismus pro vaši práci vhodným konceptem? 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Výborně
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