
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Veronika Němečková napsala bakalářskou práci „Integrace Francouzů do české 
společnosti“ empiricko-analytického typu. Práce má 123 stránek, seznam zdrojů (7 str.), 
a přílohy (18 str.) 
Bakalářská práce pojednává o velmi aktuálním tématu, a to o imigraci, resp. o integraci 
imigrantů do většinové společnosti. Autorka ilustruje současné trendy, výzvy a obtíže 
integračního procesu na specifickém případě Francouzů v České republice. 

Cílem práce je (str. 6) pochopit ”... Jaké jsou ale motivy lidí, kteří se rozhodli žít v cizí 
zemi, aniž by museli prchat před bídou nebo diktátorským režimem? Jaká je situace lidí, 
kteří pocházejí z ekonomické a kulturní velmoci a v novém prostředí je neznevýhodňuje 
ani odlišné náboženské vyznání ani jiná barva pleti? ” 
 
Autorka představuje koherentní (i když trochu klasickou) strukturu práce ve třech 
částech: 1. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ KONTEXT, 2.TEORETICKÁ ČÁST, 3. EMPIRICKÁ 
ČÁST 
Konkrétní připomínky a dotazy k práci: 
Tato práce vyžaduje od oponenta řadu závažných připomínek.  
I když na první pohled je stavba práce logická, obsah každé časti je však složen ze 
seznamu informací, jejichž vztah není vyjádřen, a představuje pouze výčet než 
koherentní analýzu. 
V první části se autorka věnuje dvěma otázkám: Francie v České Republice a definici 
Francouze. Francie v ČR je jen seznam událostí, které začínají v roce 1346 a připomínají 
špatné učebnice dějin: mluví o králích, o umělcích atd. Návaznost mezi ony události, jako 
i mezi jejich hrdiny a zbytek společnosti není představen.  
Definice Francouze, na necelou půl stránky, by chtěla asi více odkazů, a je až moc 
zjednodušující.  
V podstatě by byla práce lepší bez té první části. 
 
Druhá část, teoretická, má jen 2 stránky o důležitých pojmech a o literatuře. Jde tady jen 
o nástin nedostačující pro bakalářskou práce empirického typu. Autorka pak nekriticky 
přebírá informace o počtu Francouzů z ministerstva vnitra, aniž by si všimla, že v praxi 
v rámci schengenského prostoru může být hodně neohlášených Francouzů, kteří tím nic 
neriskují a může to být i v jejich zájmu.  
Právní situace cizinců je pak dál představena tak, jak ji můžeme nalézt na internetových 
stránkách ministerstva, tj. seznam informací bez analýzy a bez vyjádřeného propojení 
s analýzou . 
 
Třetí část začíná velice zdařile. Metodologie výzkumu, tj. témata, výzkumná strategie, 
techniky sběru dat, výběr vzorku jsou moc přesvědčivě popsané. Tabulky respondentů 
by možná měly svoje místo spíše v přílohách. Část analytická ovšem už hodně klame. Ta 
část se jmenuje „data z výzkumu“, a vypadá spíš jako seznam odpovědí než jako analýza. 
Každá odpověď by měla být pečlivě tematizována, s příklady,  neanalyzovaná data 
nemají co dělat v korpusu práce na 53 stránkách. 
Poté následuje „závěrečná zpráva“, kde jsou konečně obsaženy základy analýzy, ale 
pouze formou komentování seznamu témat, a nikoli na sebe navazujícími částmi . 
 



Po čtení dlouhé bakalářské práce, jsem měl pocit ztráty času. Autorka zkoumala 
zajímavé téma. Nebyla ale schopna jasně představit analýzu dat. Představila elementy 
kontextu, bez navazování na teze i bez odpovědí na její otázky. Části odpovědí jsou sice 
přítomné v závěru, ale hodně obecně, a to jen na dvě stránky.  
 
Stupeň splnění cíle práce je podle mě nedostačující. Stavba práce je logická, ale 
nenásledoval žádné pokus o propojení všechny částí v rámci jedné teze. Práce 
s literaturou a s citacemi je nedostačující. Metody použité v empirické části jsou velmi 
adekvátní, ale chybí hloubka analýzy ve vztahu k tématu.  
Ne všechny přílohy - na konci práce - jasně navazují na výzkum nebo na výzkumnou 
otázku. 
 
Navrhovaná výsledná klasifikace práce: 4 až 3 podle ústní obhajoby. 
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