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Předložená bakalářská práce Barbory Šupíkové se zabývá problematikou vlivem světové ekonomické krize na 
formování české migrační politiky v oblasti migrace. Toto téma je aktuální a práci považuji na tomto poli za 
přínosnou, zejména s ohledem na podchycení proměny diskurzu migrační politiky vlivem světové 
hospodářské krize.  
 
Cílem práce je analyzovat situaci v oblasti politiky pracovní migrace v ČR před a po ekonomické krizi a 
odpovědět na otázku, jak ekonomická krize změnila formování české pracovní politiky migrační politiky (s. 4). 
Toto hlavní zadání je rozpracováno dílčími otázkami, které se ptají po faktorech působících na politiku 
pracovní migrace, hlavních aktérech formování politického diskurzu a zobrazení problematiky politiky 
pracovní migrace v českých médiích na příkladu Mf Dnes. Zvolené otázky a cíle jsou formulované 
odpovídajícím způsobem a práce přináší jejich zodpovězení na úrovni odpovídající bakalářské práci. 
 
Práci je možné rozčlenit do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá vymezením cílů a otázek práce, 
teoretickými a hodnotovými východisky a výzkumnými metodami. Analytická část je věnována analýze české 
politiky pracovní migrace (faktory, aktéři, mediální diskurs). Rozvržení práce odpovídá jejím záměrům a vcelku 
dobře propojuje teoretická východiska s konkrétní analýzou politiky pracovní migrace. Bohužel se však 
nezdařilo i přes dlouhodobou snahu zcela sladit představy vedoucího a bakalantky v jasnějším propojení 
teoretického rámce a pojetí analýzy aktérů migrační politiky. 
 
V předložené práci prokázala bakalantka přehled o odborné literatuře a dokumentech, odpovídající 
požadavkům bakalářské práce. Oceňuji skutečnost, že se bakalantka snažila pracovat se zahraniční literaturou, 
zejména v teoretické části. 
 
Bakalantka zvolila pro zpracování práce především kvalitativní přístup opírající se především o diskursivní 
analýzu a diskursivní institucionalismus. Přístup je s ohledem na cíle a charakter práce vhodně zvolen a jeho 
výběr je přesvědčivě doargumentován. Samotný rozbor je dobře usazen v teoretickém rámci vybudovaném 
z relevantní odborné literatury.  
 
Bakalantka také ve své práci prokázala odpovídající výzkumnou zručnost prostřednictvím koncipování 
vlastního výzkumu formování české politiky pracovní migrace a dikurzu, který se k této problematice vztahuje 
(získala potřebné dokumenty a data pro diskursivní analýzu atd.). 
 
V práci je též prokázána odpovídající schopnost bakalantky věcně správě a přesvědčivě argumentovat. 
Odborná jazyková úroveň a odborná dikce je na dostatečné výši. Bakalantka byla schopna také vcelku dobře 
rozpracovat a propojit teoretická východiska s analytickou částí práce a splnit tak vytyčené cíle práce. 
S ohledem na možnosti bakalářské práce bych však byl opatrnější při hodnocení, zda se prokázaly či nikoli 
původní teze (viz s. 4). Teoretická konzistentnost, šíře a komplexnost uchopení problematiky odpovídají 
požadavkům na bakalářskou práci. 
 
 



 

 

 

Práce též splňuje formální náležitosti požadované UK FSV a ISS UK FSV, i když vetší pozornost měla být 
věnována správnému grafickému uvádění přímých citací (např. s. 22, 32 a 34), překlepům (např. s. 26 a 35). 
Také bych doporučil uvést v tabulce na s. 27 údaje ve stejných jednotkách. 
 
Závěrem je ještě vhodné zhodnotit průběžnou práci bakalantky. Bakalantka prokázala snahu a vlastní 
iniciativu při hledání a formulaci vhodného uchopení tématu a také pracovitost při jeho zpracování, ačkoli 
bych přivítal ještě intenzivnější vzájemný dialog. Její konzultační disciplína mohla být o něco lepší, čímž by se 
zřejmě předešlo určité nesladěnosti v představách o některých částech práce. Nicméně oceňuji její snahu o 
reflexi mých připomínek a doporučení.  
 
V předložené práci splnila bakalantka požadavky kladené na bakalářskou práci na ISS UK FSV, a proto z výše 
uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 
 
 
Otázka k obhajobě: Jací aktéři a jak se podílejí na formování české politiky pracovní migrace?  
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