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1. Obsah práce

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (příměřenost cílů, geagrafický charakter a relevgnce cílů, teoretické

podložení hypotéz aj.}

Téma práce, stanovený cíl i uýzkumné otázky považuji za aajimavé a relevantní pro studijní program

Globálnímigrační a rozvojová studia. Tematickým zaměřením i volbou rnichodisek se autorka snažila

integrovat rozvojové a migrační přístupy, což je chvályhodné. Zřejmá je i aktuálnost studované

problematiky a její praktieký v,ýznam.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení prdce, diskuse a kritické zhodnacení literatury aj.)

Autorka pracovala hned s několika teoretickými a konceptuálnírni přístupy. Každý z nich by bylo

možno z hlediska dostupné literatury podrobně rozebírat, což zde ale nebylo účelem. V diplomové

prácijsou především aktívně využity, jako nástroje pro stanovení designu v,ýzkumu {teorie
plánovaného chování) a intepretacirnýsledků (rozvojové přístupy}. Toto využití ale mohlo btit již při

stručném představení přístupů v kapitole 3 lépe vysvětleno. Čtenáři se vyjevuje až postuBně, Prostor

by také byl pro širší rozbor historického a geografického kontextu problematiky.

Metodika gňce (vhodnost aplikovaných metod, kvalíta a vhadnost použitycíl dat aj.)

Kapitola 4 popisující data a metody je podle mého názoru zpracována adekvátně. Práce je založena

na vlastním empirickém materiálu z polo-strukturovaných rozhovorů, které byly provedeny

v Jordánsku, Uskutečněníuýzkumu bylo organizačně i finančně náročné a je třeba ocenit, jak se

s tímto autorka vypořádala.

Analytická část práce (spróvnost d interpretqce výsledků, detgilnost, struktura a provózanost anolýzy)

Způsob intepretace výsledků respektuje povahu dat, se kterými bylo pracováno. Analytická část

práce je strukturována podle vytyčených výzkumných otázek. Vzhledem k cíli práce je základním

zjištěním fakt, že mezi informanty existoval pouze dosti malý zájem o skutečné zapojení do

formálního pracovního trhu na základě získání oficiálního pracovního povolení. To naznačuje, že

fungování Jordánského kompaktu, který je někdy prezentován jako přelomové opatření, není

bezproblémové. Většina analytické části se pak soustředí na identifikaci a diskusifaktorŮ, které

neochotu či nemožnost zapojení Syřanů vysvětlují. Strukturovaný přehled těchto faktorů ukazuje, že

spočívajíjak na straně poptávky po práci (postoje, absence tlaku okolí}, takv četných bariérách na

straně ,,nabídky", přičemž tyto dva typy bariér jsou přirozeně provázány.
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2. Formální náležitosti práce {zatrhněte vašivolbu}

Formální úprava: v,ýborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň: vÝborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Citační úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenostidélky próce aj.)

Standardní zpracování z hlediska formálního. Délkou patří diplomová práce k těm kratším, ale

splňuje požadavky, Lze v ní nalézt občasné překlepy, ale psána je srozumitelnou angličtinou.

3. §ouhrn

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínasů próce, provózanosti tearetické a analytické

čósti aj.)

Kristýna Kvasničková svou diplomovou pracív průběhu studia žila, Velké úsilí věnovala

organizačnímu zajištění a provedení rozhovorů v obtížných podmínkách. Na samotné sepsání zbyl

omezený čas, neboť se studium snažila dokončit v rámci dvou let. Patrně proto je práce zpracována

účelně, je zacílená na analyzované uýzkumné otázky. l proto jistě existuje prostor pro vylepšení,

např. podrobnějšídiskusi literatury ke kontextu problematiky a aplikovaným teoretickým přístupům.

Práce ale podle mě splňuje požadavky a věřím, že poskytuje základ, na kterém lze dále stavét. Po

dalším rozpracování z ní myslím může vzniknout odborný článek a na provedený v,izkum může b,it

navázáno v průběhu doktorského studia.

Předloženou práci doporučuli / nedoporučuJi k obhajobě. (zatrhněte vašivolbu)

Otázky k obhaiobě

Nakolik zobecnitelné jsou poznatky o (ne}integraci syrských uprchlíků do jordánského pracovního

trhu získané v této práci i pro další skupiny syrských uprchlíků v Jordánsku? Existují jejich specifické

skupiny, pro které by bylo možno očekávat odlišná zjištění?
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