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

 

Zde představená bakalářská práce se věnuje integračním politikám Nizozemska a jejich vlivu na imigraci do 

Nizozemska. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem se nizozemská imigrace proměnila v souvislosti se zákonem 

občanské integrace v zahraničí, který vešel v platnost v roce 2006 (str. 3). Na základě analýzy vývoje tohoto 

zákona a jeho porovnání se statistickými údaji a dalšími aspekty migrace probíhající ve zkoumaném období 

autorka dochází k závěru, že zákon „imigraci omezil, a proto také, jakožto integrační zákon, zároveň významně 

zasahuje do imigračních politik“ (str. 33). 

 

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

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

 

Práce zpracovává téma dosud nepokryté v české literatuře, což autorku vedlo k nutnosti pracovat zejména se 

zahraničními zdroji, a to nejen v anglickém, ale také v původním nizozemském jazyce. Zejména oceňuji práci 

s primárními zdroji, ať již se jedná o vládní či ministerské dokumenty, nebo nizozemské statistiky. Práce 

s literaturou vykazuje pouze menší nedostatky; mezi ty hlavní bych zmínila spíše doporučení, aby studentka 

vědecké práce vyhledávala v oficiálních vědeckých databázích dostupných přes UK přístupy (nikoliv na 

ResearchGate a jiných platformách) a také aby pozorně dohledávala možné autory internetových článků (článek 

„Podporují povinné kurzy občanské integrace v západní Evropě opravdu integraci?“ z webového portálu 

MigraceOnline je původním článkem C. Joppkeho publikovaným na webovém portále Focus-Migration). 

 

Struktura práce přehledně podává nejprve teoreticko-metodologické ukotvení práce, ve druhé kapitole nastiňuje 

širší souvislosti migrace do Nizozemska a vývoj integračních politik, které bezprostředně s tématem souvisí. 

V hlavní části textu autorka nejprve analyzuje zákon o občanské integraci v zahraničí samotný, jeho proměny a 

důvody k jeho zavedení, které v druhé části analýzy propojuje se zkoumáním reálného vývoje imigrace ve 

vybraném období. Všechny části textu považuji za relevantní ke zvolenému a zkoumanému tématu. 

Metodologická část je sice velmi stručná, nicméně obsahuje základní informace potřebné pro úroveň bakalářské 

práce. V teoretické části autorka pracuje s relevantními teoretickými koncepty i pojmy, se kterými následně 

v práci operuje. Pouze bych studentce doporučila se v oblasti terminologie spíše inspirovat u mezinárodních 

definic používaných OSN či EMN, případně nizozemskými definicemi. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Až na občasné gramatické chyby (např. středomoří na str. 8, Spojené Království na str. 15, chybějící či 

přebývající čárky) práce nevykazuje zásadní nedostatky, text je psaný srozumitelně a čtivě a splňuje všechna 

formální kritéria. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Na práci oceňuji ambici jít dále než je pouhá deskripce vybrané problematiky, kdy autorka porovnává zjištěný 

vývoj zákona s reálnou proměnou nizozemské imigrace, přičemž uvažuje i nad možnými jinými externími 

vlivy do procesu zasahujícími. Samotným externím vlivům, mezi kterými autorka zmiňuje zejména 

ekonomickou a migrační krizi (str. 24 a 32), se práce hlouběji nevěnuje, autorka nicméně prokazuje základní 

analytické schopnosti odpovídající úrovni bakalářské práce. Práci považuji za zajímavý a originální příspěvek 



do diskuze nad integračními politikami a praktikami v Evropě vzhledem k faktu, že zkoumaný fenomén 

zákona o občanské integraci byl následně od nizozemského příkladu převzat a aplikován i v jiných 

evropských zemích. Práce vykazuje slabší zpracování především ve stručnosti teoreticko-metodologické části, 

splňuje však základní kritéria a empirická část práce na teoreticko-metodologický základ navazuje.   

 

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

  

Proč dostali v roce 2012 výjimku z testu pouze Turci a ne i Maročané? Ovlivnila tato výjimka počet příchozích 

z Turecka? Tato informace pro tak důležitý aspekt vývoje migrace v Nizozemsku ve zkoumaném období chybí. 

 

Proč je zajímavé to, že WIB jakožto integrační zákon zasahuje do imigračních politik? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Vzhledem k menším nedostatkům popsaným výše navrhuji známku B. 

 

 

Datum: 2. 9. 2020      Podpis: 

 

 

 

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. 


