
Posudek na diplomovou práci Jindřišky Čížkové "Integrace 

Latinoameričanů v Evropě - příklad integrace Latinoameričanů v České 

Repu blice". 

Předložená diplomová práce Jindřišky Čížkové má 146 stran textu, včetně 4 přílohových 
částí a je členěná do 16 kapitol. 

Téma předkládané práce je v souvislosti s narůstajícím počtem CIZInCŮ v Česku velmi 
aktuální. Podíl cizinců na celkové populaci od počátku devadesátých let vzrostl Z cca 1,5% 
na současných cca 4,1% a jejich přítomnost ve většinové populaci tak nutí společnost 
zamýšlet se stále více i nad jejich integrací. Zpracování podobných témat je tudíž pro další 
výzkum vztahů mezi migranty a majoritní společností velmi přínosné. 
Jindřiška Čížková se problematice migrace a integrace cizinců věnuje již od své bakalářské 
práce, která vznikala na základě jejího pobytu ve Španělsku a zkušeností s prací s migranty. 
Komplexnost problematiky integrace dává mnoho podnětú ke zkoumání i výběru cílové 
skupiny. Je jasné, že tematika integrace Latinoameričanú v Česku není v porovnání se 
skupinou Ukrajinců či Vietnamců z hlediska kvantity stěžejní, nicméně přispívá 
k prohloubení znalostí o integraci dalších skupin migrantú. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat migraci a integraci Latinoameričanů ve 
Španělsku, Portugalsku a České republice, a to na pozadí vývoje jejich migračních a 
integračních politik. Výběr prvních dvou zemí byl logicky motivován jak již výše 
zmiňovaným pobytem autorky v jedné z vybraných zemí, tak i relativně nejvyšší koncentrací 
zkoumané skupiny v Evropě. Zkušenosti z oboll zemí pak měly obohatit zkoumanou 
problematiku na příkladu České republiky.Autorka čerpá z mnoha zdrojů literatury, 
historickými prameny počínaje, přes teoretické koncepty a využití statistických dat konče. 
Práce má logický koncept, kdy nejdříve jsou využívány dostupné zdroje, které jsou pak 
v závěru doplněny o vlastní výzkum, čímž autorka přispívá k rozšíření znalostí o cílové 
skupině migrantů. 

Hned v úvodu si autorka správně klade výzkumné otázky a hypotézy podpořené zpracovanou 
literaturou. popř. teoretickými koncepty, na které pak v závěru práce i odpovídá. Kromě 
popisných kapitol (č.2. 4, 5,6.7) je třeba upozornit na kapitolu týkající se relevantních 
migračních a integračních teorií/konceptů (kapitoly č.3 a 12), které napomáhají lépe 
porozumět migračním vztahům mezi zeměmi púvodu a příchodu migrantú. 
Následuje přehledný popis vývoje migračních politik Španělska a Portugalska s důrazem na 
obrat z převažujících emigračních proudů k imigračním. Stejně tak jsou charakterizovány 
typy migrantú. jejich počty i demografické profily. Objem informací je však u Portugalska a 
Španělska nevyvážený (ve prospěch Španělska) a to vzhledem kjejich rozdílné dostupnosti. 
Myslím, že celý vývoj migrace a integrace v jednotlivých zemích by šel popsat hutněji a 
uceleněji. Např. problematika latinskoamerické migrace a integrace v Evropě je popsána jen 
okrajově a tudíž mohla být pouze součástí jiných kapitol. 

Z mého hlediska nejcennějšími částmi celé práce jsou kapitoly popisující latinskoamerickou 
komunitu v České republice. neboť o ní dosud nebyly publikovány žádné odborné články. 
Autorka si musela vystačit s několika málo zdroji (ČSÚ, MV ČR, jiné diplomové práce či 
popárně-naučné články) a vlastním "pátráním". Jedná se o krátkou kapitolu, na kterou dále 
navazuje vlastní empirický výzkum. V obou případech šetření se jedná o kvalitativně-



kvantitativní výzkum prováděný formou řízeného rozhovoru na poměrně malém vzorku 
respondentů, jehož výsledky nelze přeceľí.ovat ani zobeCl'iovat vzhledem 
k nereprezentativnosti vybraného vzorku. A však i tyto kvalitativně zpracované studie mají 
svůj význam a prohlubují naše poznání, zejména v případech, kdy je problematické získat 
potřebné množství respondentů. Šetření je založeno na jednoduchých hypotézách, které jsou 
v závěru kapitoly buď vyvráceny nebo potvrzeny. Zde by mohla být větší diskuze nad 
získanými poznatky a to v kontextu obsahu předcházejících kapitol. Ne vždy jsou však teorie 
zcela pochopeny. Například institucionální teorie se týká i dalších subjektů podporujících 
migraci jako např. vládní stipendium (str. I 17) apod. Stejně tak aplikace teorie dvojího trhu 
není dobře zdůvodněná (str. I 17). Podle závěrů autorky to vypadá, že migranti podle této 
teorie spadají do primárního sektoru, ale ono je to většinou naopak. Navíc v sekundárním 
sektoru mohou pracovat migranti s vyšším vzděláním, avšak pracovně jsou zařazeni na 
nekvalifikované a málo placené pozice, které místní nechtějí vykonávat. 

V závěru jsou shrnuty získané poznatky o vývoji migrace ve Španělsku, Portugalsku a České 
republice a vzájemně porovnány. Autorka se pokusila o vlastní odhad vývoje migrace a 
integrace do budoucna, přičemž vycházela ze získaných informací a odpovědí na dané 
hypotézy. 

Celkový dojem z předkládané práce je i přes uvedené nedostatky (včetně některých 
formálních chyb) pozitivní. Autorka již vyjádřila svůj zájem v uvedené problematice dále 
pokračovat ve formě postgraduálního studia, což by jistě vedlo k dalšímu zkvalitnění její 
práce. Diplomová práce splňuje dle mého názoru všechny kladené požadavky a doporučuji ji 
k obhajobě. 

RNDr. Eva Janská, Ph.D. 
V Praze, 13.5.2010 
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