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Předkládaná práce Sandry Jelčicové je z mého pohledu velmi unikátní bakalářskou prací. Ne snad 

samotným tématem, ale jeho uchopením a zpracováním. Téma migrace a adaptace vhodně propojila 

s genderovou otázkou postavení žen v migraci a toto vhodně ilustrovala na zvoleném příkladě 

ruských žen v Pardubicích.  

Co na práci oceňuji nejvíce, je její velmi precizní, na bakalářskou práci nečekaně vyspělou, strukturaci, 

která byla výsledkem dlouhodobé, pravidelné a konzultované práce autorky. Na práci je vidět, že 

nevznikla ad hoc, že není ušitá horkou jehlou, že autorka postupovala systematicky a že vhodně 

propojila teoretickou a praktickou část práce do jednoho plynulého celku, což se málokdy studentům 

bakalářského stupně podaří. 

Práce je rozdělena na tři hlavní části, které se postupně zabývají migrací, genderem a adaptací. 

Autorka teorii k jednotlivým okruhům vhodně propojuje se získanými poznatky z terénu bohatě 

ilustrovanými úryvky z rozhovorů. Čtenáře překvapí též velké množství použité literatury, mnohé 

z toho v angličtině. Navíc autorka skutečně pokrývá v teoretických rešerších témat nejzákladnější 

směry migračních, adaptačních a genderových studií a umně je propojuje. Obzvláště patrné je to pak 

na teorii trojí neviditelnosti žen v kapitole věnované genderu. 

Některé pasáže práce jsou trochu slabší. Hned na úvod může čtenáře odradit část věnovaná 

metodologii, kde se autorka, stejně jako tolik dalších, uchyluje k mdlému popisu metod za použití 

jediného zdroje, a to Hendla. Naopak v následující kapitole věnované migraci již autorka pracuje 

s množstvím zdrojů, autorů a teoretických přístupů. Téma migrace je relativně rozvětvené a autorce 

se povedlo vhodně a pro práci odpovídajícím způsobem pokrýt všechny hlavní teoretické směry 

migračních studií a současně z nich vybrat ty podstatné pro další práci s daty z terénu. Přesto jsem se 

v některých částech neubránil pocitu, že citace jsou poněkud strojové až násilně naroubované na 

text. To zřejmě vyplývá z autorčiny snahy pokrýt vše podstatné v daném směru na co nejmenším 

prostoru.  

Za nejzdrařilejší považuji část věnovanou genderu, stereotypům o ženách, obzvláště těch ruských, 

jejich postavení na trhu práce a jejich etnické, třídní a genderové neviditelnosti (s. 30-33). Následující 

kapitola plynule přechází do tématu adaptace ruských žen na české prostředí ve všech již probíraných 

oblastech. Opět je zde doloženo mnoho terénního materiálu, který je velmi kvalitní, a to i přes 

jazykovou bariéru, což je nutné také ocenit! 



Potěší též interpretační část práce, ve které autorka na pěti stranách odpovídá velmi jednoznačně až 

školometsky na všechny tři základní dílčí výzkumné otázky související s migrací, genderem a adaptací.  

Práci také oceňuji po jazykové stránce – neobsahuje mnoho chyb ani gramatických, ani stylistických a 

studentka se poctivou prací i svým přirozeným příklonem k efektivitě a stručnosti vyhnula prázdným 

vycpávkám, nesmyslným formulacím, přehnaně dlouhým souvětím či vychýlením z větné skladby. 

Práce se tak čte velmi dobře. 

Celkově práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku VÝBORNĚ.  
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