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Předložená práce Bc. Lenky Pavlíkové je vysoce aktuální neboť se zabývá se tematikou 
migrace z aspektu gender, tedy specifikami integrace žen – migrantek a vlivem formálních sítí 
vytvořených na bázi občanských iniciativ v naší republice. Toto téma je dosud málo 
reflektované a přitom významné. Podobně jako v jiných zemích, přicházejí v současnosti i 
k nám ženy- migrantky a jejich integrace probíhá odlišně, než integrace mužů.Přitom víme, 
že integrují-li se ženy, má to pozitivní vliv i na začlenění  všech členů přicházejících rodin.                           
Práce přesahuje význam práce diplomové a navrhovala bych autorce. aby alespoň část této 
své studie publikovala  v odborném tisku.  
     Práci oceňuji 4O body a navrhuji ji ocenit jako výbornou.

      Autorka práce má dobrou znalost odborné literatury vztahující se jak k migraci tak
k tematice gender a dovede s touto literaturou pracovat.Nevychází z obvyklé literatury v této
souvislosti uváděné, ale z literatury mezinárodní a relativně nové a tuto literaturu v textu i 
v přehledu v závěru správně cituje,což také nebývá pravidlem u pracích diplomových.

   Lenka Pavlíková se zaměřuje na vliv formální skupiny na integraci po stránce teoretické a
tuto tematiku doplňuje vlastním empirickým výzkumem, především formou zúčastněného 
pozorování.Ocenuji i tuto  část z hlediska metodického ,včetně reflexe vlivu přítomnosti 
autorky na průběh skupiny. Mohla ještě blíže popsat způsob zaznamenávání a případnou 
reakci jednotlivých osob na její přítomnost.   
V první části Lenka Pavlíková popisuje základní obecné problémy migrace a její zvláštnosti 

v posledním desetiletí v Evropě a u nás a potom i problémy žen –migrantek a specifiky 
migrantek ze zemí odkud k nám přicházejí. Podrobně rozebírá jak metodiku obecné práce 
s migranty, tak zvláštnosti skupin, které sledovala,včetně etického aspektu který má vliv na 
podobné výzkumy.
    Základní metodou jejího empirického výzkumu bylo polostrukturované 
interview,obsahující i biografické části , doplněné přímým pozorováním práce jednotlivých 
skupin a také popisem odlišností v jednotlivých skupinách, které se lišily i svým zaměřením.

    Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i jakýmisi vhledy do této tematiky (kap. IV.V .a VII. a 
VIII.). které dokazují, že tematiku zvládla a získala důvěru žen, se kterými prováděla 
interview.
    Také její teoretický popis významu formálních i neformálních sítí má vysokou odbornou 
úroveň a opětně je toto doplněno etickými otázkami spojenými s výzkumem V závěrečné 
kapitole podrobně člení tyto sítě vytvořené na bázi občanských iniciativ z hlediska vytváření 
kontaktů  migrantek, z hlediska získávání jejich informací i jako formu relaxace a 
emocionální podpory klientek.
    Oceňuji, že autorka rozlišuje rozdíly v adaptaci i dle rodinného statutu migrantek a zvláště 
vliv na usnadnění integrace při začlenění migrantek nových do již existujících skupin. Takto              
utvořené sítě pomáhají ženám jak po stránce ekonomické, tak po stránce sociální a tyto 
výpovědi i výsledky přímého pozorování jsou v závěru doplněny o výpovědi jednotlivých 
migrantek. Hodnocení těchto sítí a jejich popis i přímé pozorování může být přínosem pro již 
existující skupiny migrantek i pro práci nevládních i vládních organizací které se zaměřují na 
práci s imigranty.Jak již jsem uvedla výše, práci oceňuji jako výbornou



Podstatné námitky vůči práci nemám, spíše se jedná o určité připomínky a oblasti, které jsou 
málo zdůrazněny. 
   Poměrně málo se autorka věnovala vedoucím těchto skupin a jejich zkušenostem a .také 
vztah vedoucí skupiny versus klientka by mohl být obsáhlejší a více zaměřen na rozdílné 
přístupy vedoucích skupin,případně i rozdíly v osobnostech, věku a kvalifikaci těchto 
vedoucích skupin.
V práci také postrádám větší důraz na věkové rozdíly migrantek a zvláště na věk, ve kterém 
odešly a začaly se začleňovat do našeho prostředí. 

Přístup z hlediska gender, je přístup zohledňující specifika obou pohlaví, tedy mužů i žen, 
které sem přicházejí. Proto autorka měla či mohla se také zabývat rodinnými vztahy svých 
respondentek a jejich případným hodnocením těchto skupin a začlenování žen do těchto
formulních sítí z hlediska jejich partnerů a zájmu partnerů o činnosti v těchto skupinách. 

Datum obhajoby:                         Navržená známka:výborně                   Podpis:




