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Autor práce: Nikola Columby   

 

Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Nicola Columby zpracovává ve své bakalářské práci téma, které bylo v místních 
migračních/komunitních studiích doposud až překvapivě opomíjeno, a přináší tak aktuální vhled do 
vybraných aspektů života de facto první „uprchlické“ komunity v historii samostatného Česka. 
K zodpovězení stanovených výzkumných otázek je využito vícero metod, od analýzy statistických dat 
a jejich kartografické prezentace až po strukturované rozhovory s členy ex-jugoslávské komunity. 
Empirické poznatky jsou navíc místy doplňovány postřehy autora, který sám ze zmíněného prostředí 
pochází. Je tak ovšem činěno v rozsahu, který nijak nenarušuje celkovou objektivitu – ba naopak, 
často zprostředkovává důležitá upřesnění poměrně složitého kontextu.  

Na výzkumné otázky se podle mého názoru daří odpovídat adekvátně k limitům bakalářské práce 
a definované cíle lze považovat za naplněné, byť v potenciálně navazujícím výzkumu by stála za 
zvážení volba pestřejší palety respondentů – pak by bylo možné výsledky lépe zobecnit. To ovšem 
nijak nesnižuje fakt, že práce přichází s velmi zajímavými závěry a slouží jako platný vstup do 
problematiky, kterou je v budoucnu možné rozvíjet více do hloubky.  Za samostatnou zmínku stojí 
práce s literaturou (domácí i zahraniční) a provázanost jednotlivých částí textu (zejména teoretické 
a empirické). Oba tyto aspekty jsou na poměry bakalářské práce nadstandardní. Grafické prvky 
vhodně doplňují text a jsou vytvořeny v odpovídající kvalitě.  

Celkově autor k práci přistupoval odpovědně a postup pravidelně konzultoval, zároveň při jejím 
zpracování prokazoval samostatnost a efektivitu. Komunikace mezi studentem a školitelem byla 
bezproblémová.  

Bakalářská práce Nikoly Columbyho splňuje všechny nároky na tuto akademickou formu a její 
obsahovou, stylistickou i formální úroveň hodnotím jako velmi kvalitní. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě.  
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