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Předložená diplomová práce Anny Dumont se zabývá problematikou regularizace nelegální migrace v ČR. 
Zvolené téma je zajímavé a přínosné s ohledem na rostoucí počet přistěhovalců v ČR a nezájem politických 
elit o tuto problematiku aktuální. Největší přínos práce a její přidanou hodnotu spatřuji v celku zdařilém 
zpracování tématu, tak v aplikaci teorie advokačních koalic (ACF) na vybranou problematiku.  
 
Diplomová práce je strukturována formou odpovídající standardům diplomové práce. Po úvodu a 
metodologické a metodické části (problém, cíle, otázky, metodologie, metody sběru a analýzy dat) jsou 
představeny teoretická východiska. Nejprve věcné, které se týká problematiky regulace, a pak koncepční, 
které představuje teorii ACF, zde teorii koalic aktérů. Na teoretickou část navazuje aplikace přístupu ACF na 
problematiku regularizace v ČR (identifikace aktérů, jejich rozdělení do koalic, změna politiky a identifikace 
jádra sporu mezi koalicemi) V závěru je představeno shrnutí získaných poznatků a formulován výhled na 
pravděpodobnost přijetí proregulačních opatření v české imigrační politice. V rozvržení práce oceňuji 
převedení části textu do příloh, což dle mého názoru snížilo popisnost práce a zvýšilo její přehlednost a 
čtivost. Poněkud nestandardní je nominální zařazování příloh do samotného textu, protože tyto části by 
normálně byly označovány jako tabulky a grafy. Dle mého názoru je zvolená struktura a koncepce práce jasná 
a přehledná a prezentace obsahu představuje plynulou návaznost práce. 
 
Stanovení a formulace výzkumných otázek odpovídá jak zvolenému tématu, tak použitému analytickému 
rámci. Formulované cíle jsou také v souladu s řešeným problém a zaměřením práce. Položené otázky jsou 
v logické souvislosti s vytyčenými cíli. Otázky jsou formulovány jasně a přehledně a v práci je na ně 
odpovídáno. V závěru diplomantka odpovídá na cíle a otázky. 
 
Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů je vcelku zdařilá. V práci je vidět, že diplomantka 
má blíže k praxi regularizace, takže popis této problematiky je obsažný a výstižný. Výklad ACF je pro účely 
diplomové práce dostačující, ale uvítal bych její podrobnější popis i práci s více zdroji. Podstatné však je, že 
diplomantka dokázala vcelku dobře aplikovat teorii ACF na zvolenou problematiku. Takovéto použití teorie 
také zajišťuje práci přesah přes pouhý popis zkoumané problematiky, což je jev stále ne příliš obvyklý. Tímto 
propojením teorie a empirie je dosaženo velmi dobré teoretická konzistentnosti práce. Šíře a komplexnost 
uchopení problematiky je pro diplomovou práci dostačující. Osobně bych však uvítal podrobnější 
rozpracování teorie ACF a její aplikace (koalic aktérů se netýkají pouze dvě hypotézy). Také by bylo vhodné 
probrat a vysvětlit i další možné změny sledované politiky v kap. 5.5. 
 
Metodologická rovina práce je pozoruhodná tím, že se jedná stále o málo aplikovaný přístup teorie ACF 
v českém prostředí. Zvolený přístup je vhodný pro danou problematiku regularizace nelegální migrace v ČR. 
Také oceňuji snahu o diskuzi metodologického postoje diplomantky (s. 23). Metodické zpracování více než 
odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Použité metody sběru i analýzy dat byly vhodně 
zvoleny a použity s ohledem na zaměření, cíle práce i její metodologické uchopení. Mé připomínky v této 
oblasti se týkají především toho, že by bylo vhodné pracovat s více hypotézami o koalicích aktérů, jak jsem již 
zmínil výše. To by se pak mělo promítnout do koncipování otázek rozhovorů. Dále by bylo potřebné věnovat 
více prostoru seznámení čtenáře s postupem při analýze dat (metody analýzy dat). 



 

 

 

 
Diplomantka v odpovídající míře a kvalitě využila literatury a dat. Zde bych uvítal pouze více rozhovorů 
s jednotlivými typy aktérů v jednotlivých koalicích a zejména by bylo potřebné rozšířit sledované koalice jak o 
odborníky a výzkumníky (např. Drbohlav), tak o soudce, s ohledem na vysoký počet judikátů k této 
problematice. Také by bylo vhodné zpracovat všechny parlamentní strany, protože ty budou rozhodovat o 
podobě nového zákona. Za problematické považuji použití Wikipedie při definování kulturního pluralismu (s. 
64) a národa. Nicméně s ohledem na to, že se jedná o doplňkové koncepty, tak tento prohřešek není zvláště 
významný. Dále by bylo vhodnější pracovat přímo s originálními zdroji, než je přebírat z diplomových prací 
(zejména části k politickým stranám). Na druhou stranu oceňuji nadstandardní práci se zahraniční literaturou. 
 
V oblasti věcné správnosti použitých údajů a argumentů jsem nenalezl žádný závažný prohřešek. Bylo by 
vhodné lépe popsat relativně stabilní parametry a externí události v kap. 5.1, kde například chybí vstup ČR do 
EU. Při popisu aktérů v kap. 5.3 by bylo přínosnější konkrétněji popsat některé kategorie, protože například 
Ministerstvo vnitra je pro danou problematiku kategorie příliš široká. Dále nesedí výčet konzultovaných aktérů 
ze strany MV a těch, kteří připomínky podali (s. 56-58). Větší pozornost by také měla být věnována identifikaci 
arén, kde se politika odehrává (s. 62). Jinak přesvědčivost argumentace považuji za odpovídající. V případě 
odborné jazykové úrovně a odborné dikce neshledávám žádné problémy. 
 
Práce se snaží držet v oblasti citací požadované citační normy. Nalezl jsem občasné problémy s formátem 
odkazů (v kap. 8) a dat (uváděny jsou jak číslicí, tak měsícem). Větším problém však jsou nesladěné odkazy na 
citovaná díla v textu (menšinově pod čarou, hlavně úvod a dále strany 31, 33, 45). Seznamu literatury by také 
pro větší přehlednost prospělo rozdělení na pramennou část a sekundární literaturu. 
 
Grafická úprava splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Oceňuji snahu diplomantky jak převádět 
graficky podstatné záležitosti, jako otázky, cíle, metody, získané poznatky do přehledných tabulek, tak 
používat graf a tabulky pro dokreslování argumentace. V práci také neshledávám nedostatky vůči standardům 
požadovaným na formální úpravu diplomové práce na KVSP ISS UK FSV.  
 
 
Na závěr bych ještě rád stručně zhodnotil průběžnou práci diplomantky. Diplomantka vcelku pravidelně 
konzultovala a snažila se zapracovat připomínky, které jsem k její práci vznášel. Oceňuji její snahu a 
houževnatost při zpracování práci v situaci, kdy se potýkala s nelehkými okolnostmi. Výslednou práci tak 
považuji, právě s přihlédnutím k okolnostem jejího vzniku, za zdařilou. 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a 
hodnotit ji známkou „velmi dobře“. 

 
Otázka k obhajobě:  
Jaké jste shledala nedostatky ACF pro studium zvolené problematiky, protože žádná teorie není bezchybná? 
Jak byste vysvětlila nezájem české politické reprezentace o problematiku imigrace, když je to potencionálně 
velmi výbušné téma, jak ukazují západoevropské země? 
 
 
Datum: 15. června 2012     Podpis: 
          PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.  
 


