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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Typ posudku: vedoucí 

Autorka práce: Pavlína Slavíčková 

Název práce: Lokální integrační politika, případová studie Sicilského regionu 
 
Vedoucí práce: Mgr. Markéta Klásková 

Navržené hodnocení:  C 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Autorka si klade tři výzkumné otázky: 1) Jaká je strategie integrační politiky na Sicílii? 2) Jací 
aktéři participují na implementaci integračních politik na regionální úrovni? 3) Je integrační politika 
na regionální úrovni (případ Sicilského regionu) z pohledu vybraných aktérů uskutečnitelná 
v praxi? Práce je dobře strukturována, jediná formální výtka směřuje k úvodu práce, kde by bylo 
vhodnější vysvětlit volbu tématu a představit výzkumné otázky namísto statistik počtu migrantů 
v Itálii a na Sicílii. Závěry v zásadě odpovídají výzkumným otázkám, ale zůstávají na deskriptivní 
úrovni (odpovídají na otázku, jaký je obsah strategických dokumentů a jací aktéři participují). 
Autorka nepřistupuje k analyzovaným dokumentům kriticky, nereflektuje, který z integračních 
modelů popsaných v teoretické části Sicílie reprezentuje, ani jaké dimenze integrace jsou nebo 
nejsou v dokumentech řešeny. Analýza rozhovorů, která by měla představovat klíčový sociologický 
přínos práce, je bohužel spíš schematická, autorce se nedaří šest provedených rozhovorů vytěžit.  
 
2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka cituje odbornou literaturu ke studiu veřejných politik i k analýze integračních politik. 
Bohužel jen málo využívá studie, které řeší podobný případ, tedy integrační politiku Itálie (jen 
okrajově je využit např. text CAMPOMORI, CAPONIO. 2017. Immigrant integration 
policymaking in Italy.). Dále mohlo být využito např. CUTTITTA. 2014. Mandatory Integration 
Measures and Differential Inclusion: The Italian Case. Právě tyto studie přitom mohly přivést 
autorku k analytičtějšímu a kritičtějšímu přístupu, který práci chybí. Citován je report od 
MANNOIA, bohužel až příliš pozdě, není dostatečně využit v analýze strategických dokumentů. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka využívá ve své kvalitativní případové studii dvě metody - obsahovou analýzu strategických 
dokumentů a tematickou analýzu rozhovorů, které provedla se šesti respondenty. Bohužel není 
úplně zřejmé, jak probíhal „náhodný výběr“ respondentů - využila metodu sněhové koule, účelově 
vybrala některé organizace, které oslovila, nebo jaký byl postup? To by mělo být zodpovězeno při 
obhajobě. Je třeba ocenit, že autorka analyzovala dokumenty v italštině a rovněž rozhovory vedla 
v italštině, což je na bakalářské úrovni spíše výjimečné, znalost jiného než českého nebo anglického 
jazyka otevírá nové možnosti analýzy a zároveň vedení rozhovorů a analýza dokumentů v cizím 
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jazyce znamená větší časovou náročnost - je třeba je nejprve přeložit, potom analyzovat. Bohužel 
strategické dokumenty autorka našla a přeložila, ale už je nezvládla kriticky analyzovat. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Jak uvedeno už výše, práci chybí kritický, reflexivní a všeobecně analytický přístup 
k analyzovaným dokumentům i rozhovorům. Autorce se nicméně úspěšně podařilo v některých 
rozhovorech odhalit a popsat, jaké problémy s implementací politik respondenti považují za 
závažné, zajímavé jsou např. na str. 36 fiktivní pracovní smlouvy pro migranty ze strany italských 
zaměstnavatelů, případně str. 38 právní problémy se založením účtu, kam by migranti mohli dostat 
sociální dávky, případně nejasný status mladých migrantů po dovršení 18 let, kteří nemají právo na 
pobyt, ale mají právo na asistenci. S těmito zjištěními by ovšem bylo třeba dále pracovat, aby bylo 
zřejmé, v čem jsou slabá místa integrační politiky na Sicílii.  
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Text je bohužel plný chyb - překlepů, chybějících čárek, opakovaně slovo „partecipují“ místo 
„participují“ apod. Některé věty nedávají stylisticky smysl. Práci chybí jazyková korektura. 
Odkazový aparát je místy nekompletní (např. není uveden zdroj u MANNOIA, M. Ricerca 
preliminare sugli immigrati in Sicilia (kniha, časopisecký článek, report? dostupný online nebo kde?)  
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
- 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

- Když budete vycházet z Vaší analýzy strategických dokumentů integrační politiky, kterému 
z integračních modelů podle Vás odpovídá integrační politika Sicilského regionu?  

- Jsou v dokumentech adekvátně řešeny všechny dimenze integrace? 
- Jak přesně jste postupovala při „náhodném výběru“ svých respondentů? 
- Co bylo obsahem terénních poznámek, které jste si nahrála k rozhovorům? Jaké byly Vaše 

kritické / analytické postřehy bezprostředně po provedení rozhovorů? 
 
 
Celkové hodnocení práce: C 
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