
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložila studentka: Adéla Anna Novotná 

Název práce: Dopad zákona „Občanské integrace v zahraničí“ na nizozemskou imigraci. 

 

Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci v rámci instituce): PhDr. Ondřej Matějka Ph.D. 

 

 

1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Hlavním cílem práce, zřetelně definovaným v úvodu, je představit zákon o občanské integraci v zahraničí z roku 

2006 v kontextu vývoje nizozemských imigračních a integračních politik, analyzovat jeho doplnění a novelizace 

a po té posoudit jeho vliv na imigrační trendy v posledních 14 letech na základě veřejně dostupných statistických 

dat. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka zvolila originální a dobře vymezené téma, v jehož zpracování postupuje systematicky ve třech krocích. 

Nejdříve vymezuje základní pojmy související s migrací, imigrační politikou a jednotlivými integračními 

modely. Krátce shrnuje i akademickou produkci v oblasti integračních a imigračních politik. V druhé kapitole 

pak pokrývá historický vývoj imigrace do Nizozemska od konce 2. světové války a postupné proměny 

integračních politik. Nakonec se ve třetí kapitole, která představuje vlastní výzkumné jádro studie, A.A. Novotná 

zaměřuje na zákon samotný, okolnosti jeho vzniku, postupné úpravy. S pomocí statistických údajů o vývoji 

imigrace se pak autorka pokouší o vyhodnocení jeho dopadů na imigraci do Nizozemí. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Studie je napsána kultivovaným jazykem s minimem gramatických a stylistických chyb (ojedinělou výjimku 

představuje hrubka na str. 30). Po formální stránce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorka si pro svůj bakalářský projekt vybrala zajímavé a dobře vymezené téma adekvátní pro zadaný rozsah. 

Prokázala schopnost proniknout do dané oblasti výzkumu, nastudovat relevantní literaturu a efektivně 

pracovat i s dostupnou pramennou základnou v nizozemštině (zejména statistickými daty dostupnými na 

webových stránkách různých vládních institucí). Jde tedy o zdařilou studii.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Při obhajobě by se autorka mohla zaměřit podrobněji na dva aspekty: 

1/ jaké motivy se objevovaly ve vnitropolitických debatách v Nizozemí kolem postupných úprav původního 

znění zákona z roku 2006? 

2/ lze srovnat vývoj podobné legislativy v dalších zemích, které přistoupily k podobným opatřením (autorka 

zmiňuje Německo, Spojené království)?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnocení výborně (A). 

Datum: 27.8.2020        Podpis: Matějka 



 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


