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Aktuálnost tématu 
Studentka Zuzana Nováková se ve své diplomové práci věnuje velmi důležitému pohledu na 
imigraci, totiž problémům a možnostem integrace druhé generace imigrantů do české 
společnosti. Studentka je zkoumá na populaci dětí vietnamských rodičů v karlovarském 
regionu, konkrétně v Chebu. S tamními reáliemi je dobře seznámena a měla možnost oslovit 
nejen české a vietnamské studenty, ale i další aktéry, především z oblasti vzdělávání. 
Navazuje zároveň na výzkum, kterého se studentka aktivně účastnila před několika lety ve 
Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a rozšiřuje jeho poznatky o další dimenze. 
Především proto je práce velmi aktuální a přínosná. 
 
Cíle práce a jejich naplnění 
Autorka formuluje tři zásadní cíle práce:Na základě provedené analýzy relevantních dat 
posoudit možnosti integrace druhé generace migrantů v ČR, zhodnotit z tohoto hlediska 
efektivnost migrační politiky v ČR a navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. Cíle 
práce byly naplněny na velmi dobré úrovni. 
 
Metodologie  
Studentka pracuje s metodami, které jí umožnily získat potřebná data, analyzovat je a 
vyhodnotit. V empirické  části práce se jedná především o rozhovory s příslušníky 
vietnamských rodin, ale i s jejich českými známými a učiteli, dotazníkové šetření mezi 
českými studenty gymnázia v Chebu, kteří mají v současnosti již řadu vietnamských 
spolužáků a zúčastněné pozorování.  
 
Obsah  práce 
Studentka ve své  práci (90 stran textu a přílohy) po vymezení zkoumaného problému a 
formulaci cílů práce nejprve za pomoci odborné literatury definuje důležité pojmy a uvádí 
teoretické koncepty, které považuje z hlediska zvoleného tématu za zásadní. Jsou to 
především principy sociální spravedlnosti, rovných příležitostí, lidského kapitálu a dále 
modely integrace obecně, jazykové integrace a vzdělávání dětí. Výběr konceptů považuji za 
relevantní, v další práci se k nim však studentka příliš  neodkazuje. 
Další kapitoly jsou postupně věnovány integrační politice ČR, zejména právnímu rámci a 
politickým dokumentům, které se zkoumané oblasti bezprostředně týkají. Autorka uvádí 
základní  statistické údaje o imigraci na úrovni ČR, Karlovarského kraje i města Chebu, což je 
vlastně přechod k empirické části práce.  
Studentka seznamuje čtenáře s historií příchodu Vietnamců na naše území, zabývá se jejich 
tradicemi a hodnotami tak, jak se projevují v jejich vlasti a jak se modifikují v zemi jejich 
současného pobytu. Především na základě poznatků z rozhovorů postupně uvádí oblasti, ve 
kterých dochází k mezigeneračním odlišnostem. Tyto údaje jsou doplněny výsledky 
dotazníkového šetření mezi studenty chebského gymnázia. 



Všechny poznatky jsou posléze zpracovány pomocí SWOT analýzy. Její výsledky použila 
autorka při tvorbě dvou scénářů možného dalšího vývoje soužití vietnamské a české mladé 
generace v Chebu. Zde mohla autorka podle mého názoru využít získané poznatky lépe, jak 
při formulaci více faktorů zahrnutých do SWOT analýzy,(silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb) tak při psaní scénářů, které jsou v práci jen velmi stručně nastíněny. 
Závěrem práce je návrh možných opatření pro zlepšení působení migrační politiky státu na 
tuto populaci, zejména v oblasti vzdělávání, mediálních prezentací soužití s imigranty a 
posílení úlohy občanského sektoru jak na straně vietnamských, tak českých subjektů. 
 
Formální úprava práce 
Text je po formální stránce bez zásadních nedostatků, vytknout bych mohla velký počet 
kapitol, které obsah poněkud tříští, či občasné drobné prohřešky proti odbornému jazyku. 
Poznámkový aparát odpovídá formátu textu, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam 
literatury a použitých zdrojů je součástí práce. Text je vhodně doplněn přílohami  (pohled do 
vietnamských rodinných reálií). 
 
Celkové hodnocení práce: 
Přes nesporný zájem o tematiku, množství získaných poznatků a solidní zpracování práce jsou 
zde  určité rezervy v syntéze poznatků (scénáře, výstupy SWOT analýzy).  
Diplomovou práci Zuzany Novákové doporučuji k obhajobě a navrhuji proto hodnotit 
jako velmi dobrou. 
 
V Praze, 22.1.2010      Bohumila Čabanová 
                      vedoucí práce 
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