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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony   
Autor práce: Barbora Holinková  
 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem je po institucionální a koncepční (strategické) stránce 

zajištěna integrace cizinců v Praze a v Barceloně, a to včetně toho, jaké konkrétní nástroje 

integračních politik tato dvě města používají. U obou měst byly dále hledány slabé a silné stránky 

jimi aplikovaných politik. V případě Barcelony bylo poté dílčím cílem najít mezi používanými nástroji 

(opatřeními) takové, které nejsou doposud v českém prostředí aplikovány, a jako příklady dobré 

praxe je přinést ve formě doporučení pro další rozvoj pražské lokální integrační politiky.   

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Teoretickému ukotvení práce a jejímu konceptuálnímu zarámování je věnována samostatná 

kapitola, ve které autorka diskutuje koncept integrace: od vlastní definice tohoto pojmu a jeho 

významu přes hlavní modely integrace na národní úrovni až po integraci na úrovni jednotlivce nebo 

imigračních skupin. V kontextu celé práce je však této teoretické části věnována spíše menší 

pozornost.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Vzhledem k charakteru práce byla správně zvolena kvalitativní metoda výzkumu, tj. 

polostrukturované rozhovory s respondenty odpovědnými za lokální integrační politiku ve 

zkoumaných městech. Témata polustrukturovaných rozhovorů byla stanovena na základě studia 

sekundárních zdrojů. Získané informace o aplikovaných nástrojích byly dále analyzovány podle 

jednotlivých dimenzí integračních politik (politicko-legální; socio-ekonomická – tj. bydlení, 

vzdělávání, ekonomická aktivita, sociální služby a zdravotní péče-; kulturní/interaktivní a 

identifikační). 

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Práce má i přes kvalitativní typ výzkumu spíše deskriptivní charakter, což je způsobeno především 

pozorností věnovanou kontextu národních imigračních a integračních politik Česka a Španělska a 

jejich vývoji. Na druhé straně, právě tento národní kontext lokálních integračních politik a konkrétní 

situace v každé ze zkoumaných zemí umožňují čtenáři lépe pochopit preferenci určitých opatření na 

úkor jiných v každodenní praxi obou zkoumaných měst.    
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěr práce se věnuje primárně komparaci získaných zjištění a dále také naznačuje možnost budoucí 

využitelnosti práce: především ve formě návrhů dalších opatření lokálních integračních politik, která 

by mohla obě města ještě zahrnout do své praxe. Nově navrhovaná opatření přitom vychází právě 

z praxe druhého zkoumaného města.   

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Diplomová práce patří svým rozsahem k těm standardním, má 88 číslovaných stran (bez příloh). 

Přílohami práce jsou seznamy respondentů, schéma otázek polostrukturovaného rozhovoru a 

přehledy realizovaných lokálně-integračních projektů (včetně jejich financování) v Praze i v 

Barceloně. 

Práce je opatřena abstraktem, obsahem, seznamem tabulek, obrázků i zkratek (přičemž pouze u 

textového obsahu jsou uvedena čísla stránek, na kterých se daná kapitola nachází), úvodem a 

závěrem. V seznamu literatury je uvedeno celkem 110 zdrojů vč. webových stránek nebo 

statistických ročenek.  

Po formální i jazykové stránce je práce až na několik nepřesností na poměrně dobré úrovni. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

V kontextu diplomových prací velmi oceňuji odhodlání studentky k provádění terénního výzkumu 

mimo Česko. Svojí metodou, obsahem a rozsahem práce patří mezi více než standardní výzkumné 

zprávy v oblasti lokálních integračních politik, přičemž mi není známo, že by již byla v takovémto 

detailu zpracována komparace Prahy a Barcelony. Je pouze škoda, že se autorce nepodařilo získat 

více respondentů v rámci Barcelony, což ovšem patří mezi dobře známá rizika provádění 

kvalitativního výzkumu. 

Tato práce podle mého názoru splňuje kritéria, která by měla splňovat diplomová práce na PřF UK a 

doporučuji ji tedy k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 
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Otázky k obhajobě 

- V současné době se v regionu Mladé Boleslavi rozjíždí projekt s názvem Nové Boleslavsko, 

který si – mimo jiné – klade za cíl zlepšit integraci zahraničních pracovníků do místa jejich 

nového bydliště. Jak hodnotíte opatření tímto projektem zamýšlená? Které další aktivity 

byste v rámci tohoto projektu, na základě zkušeností Prahy a Barcelony, doporučila? 

 

Datum: 19. 1. 2019  

Autor posudku: RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.  

 

Podpis: 


