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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci zabývá v současnosti vysoce aktuálním tématem

dopadů světové ekonomické krize na formování české migrační politiky se zaměřením na migraci 

pracovní.

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má jasně formulovaný a s výzkumnými otázkami provázaný 

cíl práce: analyzovat situaci v oblasti migrační politiky se zaměřením na pracovní migraci v ČR 

před a po ekonomické krizi a zjistit k jakým změnám v důsledku ekonomické krize došlo. Tento cíl 

práce byl zcela naplněn a výzkumné otázky přesvědčivě zodpovězeny.

Metodologie: U této práce oceňuji vhodně zvolenou a pečlivě popsanou metodu diskurzivní 

analýzy. Autorka má rovněž dobře promyšlený výběr dat a metodiku.

Obsah práce: Předložená práce podává přehledným a logicky členěným způsobem komplexní 

pohled na sledovanou problematiku a struktura práce je vyvážená. V úvodní části autorka práci 

vhodně teoreticky zakotvuje a vymezuje hodnotová východiska práce. V analytické části se věnuje 

fenoménu migrace, jakožto pevné součásti politiky, dále migrační a integrační politice. 

V následující kapitole soustředí pozornost zejména na aktéry politického diskurzu v oblasti tvorby 

migrační politiky na nadnárodní a národní úrovni, analyzuje legislativní rámec migrační politiky. 

Dále pak v kontextu ekonomické krize analyzuje tři konkrétní projekty, které jsou příkladem aktivní 

migrační politiky (Projekt výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, Projekt zelených karet 

a Projekt dobrovolných návratů). V závěru práce autorka uspokojivě odpovídá na všechny 

výzkumné otázky.

.
Formální úprava práce: Autorka v práci prokazuje stylistickou dovednost, dodržuje pravidla 

gramatiky, text je správně zformátovaný a citace odpovídají normě.  

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na bakalářskou 



práci, je promyšlená, precizně vypracovaná a konzistentní. Z výše zmíněných důvodů 

doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.

V Praze dne 6. 6. 2011       Mgr. Karolína Dobiášová
                  oponent práce
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