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Tato práce se zabývá problému vysokého počtu neregulérních migrantů na území České 

republiky a regularizací jako nástroji, jenž by mohl pomoci k jeho snížení.

Celkově lze hodnotit práci velice pozitivně. Práce má vhodně zvolené, jasně ohraničené téma 

a autorka je schopna si po celou dobu práce udržet jasný fokus i vědecký odstup. Až na 

drobné výjimky používá dobře adekvátní zdroje, vhodně podpírá prezentované argumenty a 

vystavění práce je srozumitelné i logické. Rovněž použití metody případové studie je 

adekvátní a metodologicky dobře zvládnuté. Aplikace teorie veřejných aktérů přináší na 

zkoumanou problematiku nový pohled, odkaz na institucionální teorii rovněž odpovídá pojetí 

práce a dosažené závěry působí dojmem dostatečné podloženosti a správnosti. Toliko ke 

kladům práce.

Kladné hodnocení koncepce i zpracování práce ponechává prostor pro drobnější výtky, jimi 

jsou například:

- Rozdělení kolaci (str. 61) je spíše úsměvné, konkrétní jména do výčtu jistě nepatří.

- Charakteristiky a východiska pro a proti regularizačních koalic často neodpovídají dle 

názoru oponentky skutečnosti (str. 63 a dále), a to především proto, že zvolené 

kategorie mezi kterými autorka vybírá (např. přednost lidským právům před zájmem 

státu na kontrole migrace) nelze vymezit buď anebo, cožpak zájem států nemůže být 

v souladu s lidskými právy? A není tomu tak právě ve sledované otázce?

- Stejně tak některé výroky typu „protiregularizační koalice je hluboce přesvědčena o 

dočasné povaze migrace, tzv. cirkulární migraci“ (str. 71) spíše vyplývají aplikace jakého-

si ideálního typu rozdělení názorů než reálné praxe.

- V práci postrádám pohled a zkušenosti migrantů, autorka a priori předpokládá, že migranti 

jsou na straně pro-regularizační, jak k tomu dochází? Z logiky věci se takový názor nabízí, 

pohled do praxe však dle oponentky nechává migranty stranou, protože oproti situaci 

v jiných zemích (např. Španělsku, ale i třeba Polsku) se v této otázce migranti v ČR 



neangažují a často ani nebývají ochotni o své situaci hovořit do médií. Určitě by bylo 

zajímavé věnovat se i tomu, proč tomu tak je. 

- V případě kolektivních monografií a dalších zdrojů odkazuje autorka výhradně na 

celou citaci knihy a neodkazuje na autora kapitoly (opakovaně se toto týká např. díla 

Hradečná et al. 2011).

-

Pokud zbude při obhajobě čas, přišlo by mi dobré, aby se autorka zamyslela nad svou větou 

ze str. 16 : „Absence integrace má dále dvě negativní konsekvence – na jedné straně izolaci 

skupiny cizinců a vznik paralelní kultury, na druhé straně nárůst extremistických nálad v majoritní 

společnosti, která vnímá všechna negativa nárůstu nelegální migrace, avšak není konfrontována s 

cizinci samotnými a nedochází tak k navázání osobního styku.“ Respektive nad tím, zda migranti 

bez oprávnění k pobytu skutečně tvoří nějakou společenskou „skupinu“ (to, že by měli svou

„paralelní kulturu“ snad autorka uzná jako neuvážený přestřel). Stejně tak vybízí k otázkám i 

druhá část citované věty – jsou to skutečně neregulérní migranti, kteří stojí za nárůstem 

extremistických nálad v majoritní společnosti? Pokud ano – proč? Pokud ne - proč?

Závěrem lez konstatovat, že je škoda, že autorka nestrávila nad problematikou ještě o trochu více 

času, mnohá myšlenka je dobře nastíněna, ale nedotažena, mnohá načatá témata by si zasloužila 

širší a možná i hlubší rozpracování. V závěru autorka dochází k tomu, že regularizace v ČR 

neproběhla ze dvou důvodů, jedním z nich je dle ní „rozdílné hluboké přesvědčení dvou koalic 

uvnitř politického subsystému“ (s. 77), to ovšem na kladenou otázku odpovídá dosti povrchně. 

Snad v každé vyspělé zemi, kde jsou ekonomičtí migranti, existují k otázce regularizace dvě 

odlišné koalice. Stejně tak není přesvědčivou odpovědí na kladenou otázku ani druhý uváděný 

důvod - absence tématu na úrovni politických stran – například Polsko na tom bylo podobně jako 

ČR, a přesto se tam regularizace v současnosti prosazovat daří. Není za tím tedy více? A co? 

Chybí politik (či nějaká osobnost), který by se tématu věnoval a prosadil ho? Postupují zastánci 

regularizace efektivním způsobem? Angažují se v tématu sami migranti? Tyto a další otázky a 

dopovědi práce ke své škodě vynechává.

Přesto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím jí stupněm 1 – vynikající.

V Praze dne 19. 6. 2012 

                       Marie Jelínková




