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Aktuálnost tématu: Otázka imigrace a imigrantů je aktuální prakticky v celé Evropské unii. 
Francie v tomto ohledu patří mezi imigrační země s nejbohatší zkušeností a do značné míry 
specifickou imigrační politikou. Zkušenosti Francie jsou proto důležité pro jakoukoli seriózní 
diskuzi o migrační politice ve většině ostatních imigračních zemí, včetně České republiky. 
 
Hodnocení  

Vymezení problému:  
Vymezení problému je mlhavé, jako by studentka nebyla rozhodnuta, co ve skutečnosti chce 
studovat. Doložit to lze již jen na základě porovnání názvu práce a názvů jejích jednotlivých 
částí. Pocit nesouladu názvu práce a obsahu bohužel nevymizí ani při vlastním čtení 
předloženého textu. Přinejmenším imigrační a integrační politika, které je věnována nemalá 
část práce, nepatří mezi charakteristiky imigrantů. Za bližší realitě lze považovat vymezení 
tématu dané popisem dílčích cílů práce a formulací hlavních výzkumných otázek v úvodu          
(1. kapitola). V něm však chybí výzkumné hypotézy avizované na str. 9, které by čtenáři 
pomohly vytvořit si jasnější představu o skutečném vymezení problému. Samozřejmě za 
předpokladu, že by cílům, výzkumným otázkám a případným hypotézám následně 
odpovídala i struktura předložené práce.  

Struktura práce: 
Struktura práce je sice formálně v pořádku, její naplnění je však poznamenáno již 
uvedeným nejasným vymezením problému a jistým nesouladem proklamovaného                       
a realizovaného. Struktura práce odpovídá spíše titulu práce než proklamovaným cílům, 
neboť klíčovou kapitolou je pouze kapitola věnovaná analýze charakteristik imigrantů ve 
Francii. Kapitola třetí zabývající se imigrační politikou a integrací cizinců zůstává v pozadí, 
neboť představuje jen jednu z kapitol úvodních, předcházejících diskusi metodiky a zdrojů 
dat.  

Také název druhé kapitoly není z jazykového ani obsahového hlediska správný – neříká se 
„teoretické aspekty ke studiu“, ale „teoretické aspekty studia“. Hlavně však takto označená 
kapitola neobsahuje explicitní odkaz na žádných z teoretických konceptů migrace. Není mi 
též jasné, proč je zařazena kapitola věnovaná migraci v Evropě, když v ní není jediný 
přímý odkaz na řešenou problematiku. Navíc Evropa zahrnuje podstatně více zemí než 
Evropská unie, takže název 3. kapitoly s odkazem na její obsah není korektní.  

Zpracování tématu: 
Zpracování tématu vykazuje několik pozitivních rysů. Studentka Andrea Dvořáková svou 
bakalářskou prací především úspěšně demonstruje zvládnutí některých základních odborných 
dovedností. Shromáždila řadu zajímavých dat pocházejících z různých veřejně dostupných 
zdrojů a na bakalářskou práci značný objem relevantní literatury, i když zůstává otázkou, zda 
se všechny položky jejího seznamu objevují také v odkazech v textu. Sympatická je také její 
snaha o aplikaci standardního postupu vědeckého bádání a jemu odpovídající struktury práce, 



což není u bakalářských kvalifikačních prací zcela obvyklé. Až na drobnější nedostatky lze 
současně vyzvednout solidní formální zpracování celé práce a formulační schopnosti                        
(s výjimkou textu kapitoly Závěr, který je poznamenán patrně spěchem autorky). 

Nedostatky zpracování tématu spatřuji především v ne zcela ujasněné terminologii používané 
autorkou a její nedostatečnou terminologickou kázeň. Autorka například upozorňuje na 
značnou terminologickou a pojmovou nejednotnost autorů píšících o migraci a zdrojů 
migračních dat, sama však s termíny nakládá velmi volně. Hned v prvním odstavci úvodu (str. 
8) uvádí konkrétní čísla, přičemž nezasvěcenému čtenáři není jasné, jde-li o roční počty 
stěhujících se přes státní hranice, o počty cizích státních příslušnících žijící v jednotlivých 
zemích světa celkem, o osoby žijící mimo zemi svého narození nebo o velikost jinak vymezené  
populační kategorie. Dále, Evropa a EU jsou různé množiny zemí (str. 15 a n.), v kapitole 6 není 
jasné, zdali je nějaký rozdíl mezi geografickým původem a místem narození imigrantů. 
V souvislosti s fakty uvedenými na str. 39 a 40 také prosím autorku, aby při obhajobě své práce 
vysvětlila rozdíl mezi akvizicí a naturalizací v kontextu státního občanství a její pojetí 
národnosti. Jsou v tabulkách 18 a 20 skutečně počty událostí tříděné podle národnosti? Kdo je 
to „zahraniční manžel“ nebo „zahraniční rodič“?   

Poměrně nápadná je na některých místech práce nevyváženost mezi rozsahem textu                   
a počtem grafických objektů. K prezentovaným datům by bylo bezpochyby možné napsat 
podstatně více relevantního textu. Za hlavní překážku v tomto ohledu považuji absenci 
pevného hodnotícího rámce na straně autorky. Popis tak není systematický a často je jen 
útržkovitý, neúplný. 

Forma prezentace: 
Forma prezentace textu práce jako celek je dobrá, není však zdaleka bezchybná. Ještě více 
pozornosti by si zasloužily například grafické objekty použité v práci a jejich pojmenování. Na 
některých místech, zejména u grafů zachycujících relativní struktury, nejsou, až a jednu 
výjimku, uvedeny jednotky. Za neprofesionální, zejména u absolventa geografie, považuji 
použití autorkou zdeformovaného kartografického obrazu Francie ve všech prezentovaných 
kartogramech. Prosím o vysvětlení, na základě jakých kriterií definovala škály použité 
v jednotlivých kartogramech. 

Přínos práce: 
Přínos práce je poměrně omezený. Její možné uplatnění spatřuji snad jen v možné roli jednoho 
z prvotních východisek studia problematiky imigrace a integrace cizinců ve Francii pro 
hlouběji nezasvěcené zájemce. 

Celkové hodnocení:  
Práce přes uvedené výhrady splňuje minimální nároky kladené na bakalářskou práci z oboru 
Demografie studovaného na PřF UK v Praze. Proto navrhuji předloženou bakalářskou práci 
Andrei Dvořákové Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století přijmout k obhajobě. 
 
V Praze dne 8. září 2013 

 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 


