
Oponentský posudek diplomové práce: 

Jindřiška Čížková: Integrace Latinoameričanů v Evropě - příklad integrace Latinoameri(~anů 

v české Republice (Středisko ibero-amerických studií FF UK, 2010, 146 s. rkp.) 

Ve své diplomové práci se Jindřiška Čížková zaměřila na velmi aktuální téma - problematiku 

integrace nových migrantů do většinové společnosti Evropy, potažmo konkrétních 

evropských zemí (Španělska, Portugalska a České republiky). Za objekt svého konkrétního 

zájmu zvolila rychle rostoucí komunitu latinskoamerických přistěhovalců. Soustředila se na 

legální migranty a uprchlíky/azylanty; jejím cílem bylo zjistit, jakými způsoby reagují vlády 

studovaných zemí na latinskoamerické migranty ajakjsou tito migranti začleňováni do 

hostitelských společností. V závěru práce formulovala určitá doporučení a predikce 

budoucího vývoje. V situaci narůstajícího podílu migrantů v české společnosti je společenská 

užitečnost takové práce nezpochybnitelná. (Byť nesouhlasím s tvrzením diplomantky, že "se 

jedná o problematiku v naší zemi dosud nezkoumanou" (s. 8) Skutečnost, že integrace 

migrantů z Latinské Ameriky do české společnosti se stává relevantním tématem výzkumů, 

svědčí ostatně i diplomové práce, v minulých letech obhájené přímo ve Středisku ibero

amerických studií.) 

Posuzovaná diplomová práce se rozvíjí ve dvou rovinách: větší část výzkumu autorka 

založila na veřejně přístupných statistických materiálech a na informacích získaných ze 

sekundární literatury; využívala ale také informací získaných při řízených rozhovorech 

s vytipovanými členy cizinecké komunity i s českými a španělskými občany (pro zjištění 

postoje většinové společnosti k migrantům). Skupina respondentů tohoto dotazníkového 

průzkumu byla ovšem relativně malá (odpovídalo pouze devět migrantů z Latinské Ameriky 

různých národností a deset členů "většinových společností"), mimo to neměla tato část 

výzkumu protějšek v analýze obdobných rozhovorů vedených pro situaci ve Španělsku a 

Portugalsku. Slouží tedy spíše jako ilustrace, výsledky nelze příliš zobecňovat. Přesto je třeba 

ocenit autorčinu snahu o propojení dvou rovin výzkumu - kvantitativního a kvalitativního - a 

vytvoření komplexního "kolektivního portrétu" člena přistěhovalecké komunity i komunity 

přijímající. Zvláštní pozornost věnovala nejzranitelnějším a přitom ve výzkumech málo 

zohlediiovaným členům imigrantské komunity, ženám a mladistvým. Poctivě je vysvětlena 

zvolená metodika a teoretické zakotvení práce - které umožňují navázat na realizovaný 

výzkum dalšími sondami - a oceňuji precizní formulování výchozích hypotéz a jejich 



verifikace v průběhu práce; a též ve formě přílohy zařazený vzor dotazníku, užívaného během 

řízených rozhovorů (s. 136-146). 

Diplomovou práci otevírá poměrně široké uvedení do problému "migrace" od pravěku 

po současnost (s. 14-20) Podstatně zajímavější je utřídění různých typů migračních a 

integračních procesů a integračních politik evropských států (s. 21-28) i úvahy nad proměnou, 

kterou prodělaly jihoevropské země (Španělsko, Portugalsko a Itálie), které se ve 2. polovině 

20. století změnily ze zemí "vysílajících" na "přijímající" (s. 29-33). Zde by ovšem byla 

vhodná - vzhledem ke komparativnímu charakteru práce - i podobná úvaha o zemích 

středoevropských, především v souvislosti s přelomovým rokem 1989. Další oddíl je věnován 

typům latinskoamerických migrantů (ekonomický migrant, uprchlík) a politickému a 

hospodářskému kontextu migrace z Latinské Ameriky do Evropy. (s. 34-43) 

Co se týče zpracování vlastního tématu, tedy srovnání integrace migrantů 

v jihoevropských zemích a České republice, identifikování sdílených problémů i problémů 

speciálních, vycházejících z konkrétní situace studovaných zemí, podařilo se autorce utřídit 

množství informací do celku přehledného a věrohodného. Vytknout lze snad jen to, že je 

někdy její záběr pro diplomovou práci až příliš široký (možná by bylo vhodnější soustředit se 

v komparaci výlučně na tři zvolené země a nepokoušet se zhodnotit i situaci ve zbytku 

evropského kontinentu). 

Práce je psána kultivovaně a srozumitelně, byť s občasnými formálními nedostatky 

(interpunkce); dodržuje základní standardy citování literatury a pramenů. Na první pohled 

zaujme rozsáhlý seznam použité literatury; a vlastní text práce ukazuje, že autorka tento 

korpus skutečně prostudovala a dokázala z něj vyvodit vlastní závěry. Oceňuji i komparativní 

přístup, byť místy chybí postižení stejného problému v obou srovnávaných prostorech. 

Celkově lze tedy diplomovou práci Jindřišky Čížkové hodnotit jako velmi zdařilou; 

faktograficky bohatou a přesnou, ale zároveň interpretující, nikoli pouze shrnující známé 

skutečnosti. Autorka prokázala schopnost kreativně pracovat s obtížnými zdroji (prameny 

statistické povahy, řízené rozhovory), samostatně připravit a realizovat originální výzkumnou 

práci a své závěry srozumitelně a přesvědčivě prezentovat v písemné podobě. Doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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