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Bakalářská práce předložená V. Němečkovou se zabývá zajímavým a aktuálním tématem – 

integrací Francouzů do české společnosti. Cílem práce bylo pomocí rozhovorů s Francouzi, kteří v ČR 

žijí, zjistit, jak se do české společnosti integrují a jak svoji integraci reflektují. 

V úvodu se autorka pokusila nastínit zkoumaný problém. Následuje velice obsáhlá kapitola 

Kulturní a společenský kontext, která má informovat o vztazích mezi Francií a Českou republikou. 

Další v pořadí je Teoretická část, Empirická část, Závěr a práci uzavírají Bibliografie a Přílohy.  

Kapitola Kulturní a společenský kontext je velmi obsáhlá a některé její části jsou v souvislosti 

s výzkumným problémem poněkud zbytečné. Obecně touto kapitolou autorka chtěla ukázat, že 

vztahy mezi oběma zeměmi jsou dobré a tento fakt by měl k integraci přispívat k. Podkapitoly Francie 

v České republice a Kdo je Francouz k odpovědi na otázku integrace, podle mého soudu, nikterak 

nepřispívají. 

Teoretická část je co do obsahu velice chudá- definovat dva obecné pojmy se mi zdá velmi 

nedostatečné. Integrace by měla být definována výstižněji než jako „Jandourek definuje integraci 

také jako začlenění… (s. 34). Mohla bych pochválit citaci a pramen týkající se pojmu imigrace, ale 

v odkazu bohužel chybí číslo citované stránky. V této části byly pouze definovány pojmy, ale 

teoretická východiska chybí. 

Zpracování Empirické části si na rozdíl od předchozích částí zaslouží pochvalu. Autorka velice 

systematicky zpracovala jak metodologii výzkumu, tak samotný výzkum, včetně toho, že v tabulce 

přehledně prezentovala informace o jednotlivých respondentech a dobře formulovala výzkumné 

otázky. Analýza získaných dat následně poskytla autorce odpovědi na výzkumné otázky a přispěla 

k závěrečnému hodnocení bádání. K poměrně důkladné analýze dat bych podotkla, že kdyby autorka 

podrobněji zpracovala teoretická východiska, mohly být závěry plynoucí z analýzy dat 

strukturovanější a celkově provázanější. Emotivní závěr, tak jak ho studentka napsala (s. 123 Žádná 

jina země…), pro odbornou práci není vhodný. 

K formální stránce práce výhrady nemám. Z výsledného textu je patrná autorčina pečlivost 

zaujatost tématem. Pravopisné chyby v textu nejsou, pokud tam nějaké chyby jsou, jde spíše o 

překlepy nebo chyby z nepozornosti (s. 6 Budu zabývat, s. 12 Gorbačova perestrojka,  s. 72 typický 

respondent namísto muž). 

Trochu odlišnou výtku bych směřovala k rozsahu a výběru Bibliografie. V tomto případě 

bohužel nemohu napsat, že autorka prostudovala dostupnou odbornou literaturu. Použitá literatura 

je spíše populárně-vědecká. Požadavkům na odborný charakter neodpovídá ani velké množství 

internetových pramenů. Rozepisovat se nebudu o rozsahu a adekvátnosti a relevanci obrazových 

příloh, ale dala bych studentce prostor hovořit o tom u obhajoby. 



Závěrem bych uvedla asi toto: Vzhledem k dobrým vztahům mezi oběma zeměmi mají 

Francouzi pro integraci dobré podmínky. Rozhodli se tu žít, něco se jim tu líbí, něco ne, někteří chtějí 

zůstat, a jiní nikoliv. Studentka si pro svou práci vybrala zajímavé téma - integraci Francouzů žijících 

v české společnosti, až příliš obsáhle a zeširoka prezentovala dané kulturně-historické souvislosti. 

Takové množství faktů je na úkor celé bakalářské práce. Autorka výborně popsala a využila 

výzkumnou metodu a získaná data podrobila analýze, jejíž komplexnost však byla ochuzena o 

dostatečný teoretický rámec. Téma i použitá metoda výzkumu odpovídají požadavkům na 

závěrečnou bakalářskou práci.  S ohledem na tyto skutečnosti navrhuji hodnocení dobře až velmi 

dobře. 
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