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Zhodnocení práce

Považuji téma této práce za dobře vybrané a aktuální. Práce je logicky strukturovaná, 
obsahující všechny potřebné části. 

V práci jsou zohledněny pojmy, které s tématem úzce souvisí, jako například v šesté 
části pojem etnicita, xenofobie, migrace, imigrační politiky, integrační politiky a další. Na 
tuto část navazují vhodně vybrané teoretické koncepty jako princip sociální spravedlnosti, 
vzdělání a lidský kapitál, modely vzdělávání dětí, koncepční a politické dokumenty ČR a EU 
a další, čímž autorka ukazuje, že pracuje s tématem komplexně. 

V práci jsou vhodně vybrány citace dalších autorů, které napomáhají pochopení 
pojmů. Např. v úvodu časti o vymezení problému autorka vysvětluje veřejně-politický 
problém, „hledání problémů“ a další. Dále plynule navazuje na  vymezení problému své 
práce, který je popsán velmi dostatečně. Možná bych v této části doporučovala uvést jasnější 
definici problému, který je v podstatě  podrobně vysvětlen v textu.

Cíle jsou popsané velmi reálně, výběr použitých metod umožňuje splnění uvedených 
cílů. 

Jako návrh opatření ke zlepšení integrační politiky (část 12, str. 89, odst. 1) autorka 
uvádí posílení informovanosti škol, ve kterých se vyskytuje větší počet dětí cizinců. Toto 
bych doplnila i o zlepšení informovanosti obecně v určité  míře ve všech školách a zlepšení 
informovanosti veřejnosti. 

Dále bych v odst. 2 stejné časti, kde jsou uvedeny programy ve veřejnoprávních 
médiích, chápala toto opatření nejenom jako seznámení společnosti s cizí kulturou i z pohledu 
Vietnamců žijících v ČR, ale doporučila bych jej doplnit i o podporu trendu lepšího chápání a 
tolerance cizinců, zachování a rozvíjení správných lidských a morálních hodnot a správných 
kriterií hodnocení kvality člověka, jeho vztahu k blízkému okolí, prostředí kde žije, práci, 
jeho původu a ostatním. Toto by napomohlo k vytváření „pozitivního  klimatu“ pro rozvoj 
společnosti. 

Výzkumná část práce je zvládnuta dobře, vytyčené cíle autorka splnila.



Otázky k rozpravě: 

1) Zjistila jste ve Vaší výzkumné práci nějaké nedostatky ve fungování státu a 

veřejných institucí, které by se vázaly k imigraci cizinců (Vietnamců) v ČR? 

Pokud ano, tak které? 

2) Je možné zobecnit zkušenosti zjištěné v této práci na imigrační politiku 

obecně, tj. i na ostatní skupiny cizinců emigrantů a které ?

Návrh klasifikace: Doporučuji  práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 23.01. 2010 MUDr. Dubravka Jaganjacová




