
Chapter 1 

Rozdílné zacházení se skupinami menšin na trhu práce může být jak výsledkem vládního registračního 

systému, který podporuje nerovná práva na základě původu jednotlivců, tak také znevýhodňujícího 

postoje místních zaměstnavatelů a všeobecné populace vůči cizím obyvatelům. Testujeme přítomnost 

rozdílného zacházení na čínském trhu práce vůči venkovským migrantům s a bez městské registrace s 

využitím dat z průzkumu migracez venkova do měst v Číně. Zjištění ukazují, že i přes často předpokládaný 

velký dopad na rozdílné zacházení vůči venkovským migrantům, typ registrace domácností (hukou) není 

zcela zodpovědný za rozdíly v celkových hodinových příjmech u lokálních migrantů, které nelze přičíst 

osobním charakteristikám. Výsledky naznačují, že i plné odstranění hukou systému může maximálně 

eliminovat pouze část znevýhodňujícího přístupu vůči venkovským migrujícím ženám, které nejsou 

způsobeny rozdíly v osobních charakteristikách, a nemusí mít dokonce žádný měřitelný vliv na venkovské 

mužské migranty pracující v sektoru výdělečných činností na čínských městských trzích práce. 

 

Chapter 2 

Tento článek empiricky odhaduje vliv naturalizace – udělení občanství – na integraci do pracovního trhu 

mezi imigranty první generace ve Francii a Dánsku. Přispíváme k současnému poznání ve dvou aspektech. 

Zaprvé porovnáváme pracovní možnosti a příjmy mezi naturalizovanými, nenaturalizovanými a 

domorodými pracovníky. Zadruhé studujeme, jak charakteristiky udělování občanství ovlivňují tyto 

rozdíly. Naše výsledky ukazují vysokou prémii naturalizace a plné socioekonomické integrace 

naturalizovaných imigrantů ve Francii, zemi s laxními pravidly pro získání občanství. Tato prémie 

neexistuje v Dánsku, zemi se striktními pravidly pro získání občanství. 

 

Chapter 3 

V tomto článku se zaměřuji na vztahy tří charakteristik, jedná se o postoj původní populace vůči 

imigrantům a imigrací (anglická zkratka ATII), úroveň sociální integrace a vnímání diskriminace první a 

druhé generace imigrantů v 20 evropských zemích. Přísnost politiky naturalizace v hostitelských zemích je 

také brána v potaz jako mechanismus rozvoje uvedených vztahů. 

Výsledky potvrzují, že politika naturalizace uspokojivě reprezentuje většinu ATII indikátorů jednotlivých 

zemí a imigranti se cítí být méně diskriminováni ve společnosti, kde jsou více vítáni. Nicméně, nebyl 

objeven žádný systematický vztah mezi postoji původní populace a sociální integrací imigrantů. Výsledky 

na druhou stranu naznačují vnímání diskriminace v menším rozsahu a lepší sociální integraci první vlny 

imigrantů v zemích, kde je lépe zabezpečen proces naturalizace a možnost dvojího občanství je více 

omezena. 

Výsledky také ukazují, že rozsah vnímané diskriminace imigrantů neklesá s dobou pobytu v hostitelských 

zemích. Naopak sociální integrace imigrantů vykazuje pozitivní vztah s dobou pobytu v hostitelských 

zemích. 


