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Práce má 98 stran textu (včetně 10 tabulek, 10 grafů, 8 obrázků a 7 stran použitých titulů 
literatury). Přílohu tvoří mapka thajských provincií, ukázka finálního dotazníku pro thajské 
imigranty, ukázka pracovní verze dotazníku v češtině a dalších 14 doplňkových tabulek 
přinášejících vybrané poznatky z dotazníkového šetření. 
 
Práce má zajímavé a důležité téma, byť neřeší skutečný, existující společenský problém, který 
by nyní vyžadoval okamžité řešení. Autor si kladl za hlavní cíl prozkoumat charakter 
probíhající integrace (a logicky související migrace) Thajců do české společnosti. Ač jde o 
malou imigrační skupinu čítající cca 600 osob, jejich ekonomické aktivity, životní styl i formy 
a intenzita zapojení do české společnosti zatím nebyly popsány, natož vysvětleny. Daný 
pokus autora tak může odhalit podstatné rysy migrační a integrační reality života kulturně 
velmi odlišné skupiny imigrantů v Česku, navíc v rané fázi jejich pobytu. Autor tak přispívá 
do mozaiky poznání různých imigračních skupin v Česku, což má význam jak z hlediska 
základního výzkumu, tak i aplikací do roviny tvorby migrační a integrační politiky země. 
 
Práce je strukturovaná do několika základních částí: úvod, teoretický rámec, popis Thajska a 
jeho kultury, charakterizace migrace na území Česka a česko-thajských vztahů. Vyvrcholením 
je empirická část, ve které autor prezentuje výsledky svého vlastního výzkumu. Práce je 
ukončena diskusí a závěrem. 
 
Autor postupoval ve své práci logicky a korektně. Nastudoval zkušenosti, jaké mají z thajské 
migrace v ostatních částech světa, ty propojil s vhodnými teoretickými koncepty, formuloval 
výzkumné hypotézy a poté připravil a realizoval vlastní dotazníkové šetření - na nikoliv 
„bezvýznamném vzorku“ respondentů dané populace (159 – což reprezentuje cca čtvrtinu 
všech Thajců registrovaných v Česku), stejně jako interview se čtyřmi respondenty. Vše 
doplnil o důležitý kontext historických a kulturních reálií Thajska včetně popisu česko-
thajských vztahů. Důležitou součástí práce je rovněž popis a charakteristiky prostorové 
distribuce Thajců v Česku. V diskusi a závěrech se autor správně vrací k teoriím a hypotézám 
a integračním zkušenostem Thajců z jiných částí světa a konfrontuje s nimi výsledky svého 
výzkumu v Česku.         
 
Na práci je třeba ocenit to, že autor tématem „žil“, má vlastní zkušenosti z návštěv Thajska, o 
region i populaci se hlouběji zajímá. Daniel Šnajdr poměrně velmi úspěšně zvládl přípravu a 
realizaci dotazníkového šetření, což u tak kulturně vzdálené a poměrně uzavřené skupiny 
imigrantů nebyl úkol jednoduchý. Výsledky jeho práce jsou zajímavé a podnětné, a to 
především v komparaci s realitou z jiných cílových zemí. V tomto ohledu zvládl práci 
výborně. Práce má však i své určité nedostatky. Za tu stěžejní považuji to, že autor z důvodů 
časové tísně nebyl schopen vytěžit z dat dotazníkového šetření více poznatků. Jeho analýza se 
většinou omezuje na jednodušší přehledy základních „parametrů“, chybí zkoumání možných 
podmíněností a vztahů mezi vybranými proměnnými. Z dílčích nedostatků zmíním podle 
mého někde až příliš zbytečně podrobný popis teorií či konceptů, určitá odtrženost přehledu  
reálií Thajska a česko-thajských vztahů od vlastní problematiky migrace a integrace. 
 
Po formální stránce (včetně grafiky) je práce zpracována poměrně kultivovaně. Autor však 
někde chybuje v českém pravopisu. Seznam použité literatury je adekvátní diplomové práci 



na dané téma. 
 
Přes uvedené kritické poznámky se podle mého jedná o kvalitní diplomovou práci. Autor 
prokázal, že je schopen zpracovat dané výzkumné téma na solidní úrovni, a proto doporučuji 
práci k obhajobě.    
 
V Praze, 15.9.2012 
 
Dušan Drbohlav 
 


