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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce:  Sociální integrace pracujících Čechů a Slováků na Taiwanu   
  
Autor práce:  Martina Kovářová   
 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Cíle práce a na ně navazující výzkumné otázky jsou součástí kapitoly předcházející vlastní výzkumné 

části práce. Cíle jsou stanoveny přiměřeně typu práce, tematicky odpovídají zaměření studijního 

oboru. Diplomantka si stanovuje široký soubor výzkumných otázek a podotázek, se kterými v dalším 

textu systematicky pracuje. 

 

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

Rozsah a kvalita teoretického ukotvení plně odpovídá tomuto typu prací. V rámci kapitol „Sociální 

integrace cizinců“ a „Vnější faktory ovlivňující integraci a akulturaci“ jsou diskutovány na podkladě 

relevantní literatury teoretické koncepty, na jejichž základě diplomantka vytváří základní výzkumné 

schéma pro svou práci. Teoretické kapitoly jsou tak integrální součástí práce, tzn., že jsou úzce 

provázány s empirickou částí. Diplomantka prokázala v práci s literaturou náležitý rozhled, teoretické 

koncepty využívá tvůrčím způsobem. 

 

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

Stěžejní metoda výzkumu použitá v práci je založena na kvalitativním přístupu. Jedná se o dvanáct 

dálkově vedených polostrukturovaných rozhovorů s informanty na Taiwanu. Diplomantka v kapitole 

věnované metodice práce uvádí v dostatečném rozsahu základní charakteristiky potřebné 

k informaci o výzkumných postupech. Zpracování i vyhodnocení rozhovorů odpovídá standardům 

užívaným při kvalitativním typu výzkumu. 

 

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

Analytická část práce je primárně zaměřena na vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů. 

Diplomantka si je vědoma při interpretaci získaných informací jejich omezení daných typem 

provedeného výzkumu. Problematické jsou některé části kapitoly o taiwanských reáliích tvořící širší 

rámec pro vlastní analýzu, které vycházejí ze sekundárních zdrojů, a ne vždy jsou korektně 

interpretovány. 

 

 

 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2.1 

Strana 2 (celkem 2) 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech jsou shrnuty dosažené výsledky a diskutovány ve vztahu k jednotlivým výzkumným 

otázkám. Kvalitně je zpracována vazba mezi teoretickými koncepty, výzkumnými otázkami a 

výsledky analýzy rozhovorů. 

 

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.) 

 

 

3. Souhrn 

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

části aj.) 

Práce získala v poslední době významně na aktuálnosti v souvislosti s vývojem česko-taiwanských, 

resp. česko-čínských vztahů. Primárně je však přínos potřeba vidět v obecnější problematice 

vztahující se k integraci migrantů/cizinců ve výrazně odlišném sociokulturním prostředí. Práci 

hodnotím jako vysoce kvalitní splňující všechny náležitosti kladené na tento typ kvalifikačních prací. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Zjistila jste v rámci vašeho výzkumu nějaké informace o ekonomických nebo sociálních remitencích? 

 

Datum: 19. 6. 2020  

Autor posudku: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.  

 

Podpis: 


