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Předkládaná bakalářská práce Andrey Dvořákové „Charakteristika imigrantů ve Francii na počátku 21. století“ 

má 64 číslovaných stran, přičemž samotná textová část se rozkládá na 47 stranách a přílohová část na 

čtyřech stranách. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, doplněných o Úvod a Závěr. 

Téma práce, které si studentka vybrala ke zpracování, je velice aktuální. Jedna z nejdiskutovanějších 

geodemografických otázek dnešního světa, problematika migrace, nabývá čím dál tím více na významu, a to 

ve spojitosti jak se stárnutím populace na evropském kontinentu, tak v otázce začlenění minoritních populací 

do majoritní společnosti. Jedním z nejvýraznějších států Evropy, řešící problematiku přistěhovalectví, je 

bezpochyby Francie, která se stala objektem zájmu bakalářské práce Andrey Dvořákové. Autorka práce 

k jejímu vypracování potřebovala především získat patřičná data z relevantních datových zdrojů, které bývají 

v otázce migrace často nedostupné, což se jí ve výsledku – alespoň pro základní charakteristiku migrantů ve 

Francii – povedlo. Výsledkem je poměrně zajímavá popisná analýza struktury imigrantů ve Francii, a to se 

zaměřením na začátek nového tisíciletí. Z práce lze sice poznat určitá nezkušenost autorky s prací s odbornou 

literaturou, se psaním souvislého textu a zpracováním dat tohoto typu. Nicméně je nutné si uvědomit, že se 

jedná o závěrečnou práci bakalářského typu a zkušenosti získané při jejím zpracování se zajisté projeví 

nejenom v dalších autorčiných závěrečných pracích. 

Práce má standardní strukturu – v Úvodu autorka uvádí čtenáře do studované problematiky, stanovuje si cíle 

práce a výzkumné otázky. Následují čtyři kapitoly, převážně teoreticko-metodologicko-přehledového 

charakteru, a to teoretická kapitola k migraci, jako takové, kapitoly o vývoji migračních pohybů na 

evropském kontinentě, resp. se zaměřením na Francii, a metodologická kapitola, kde je kromě základních 

výpočetních vzorců uveden také přehled zdrojů dat. Součástí této kapitoly je také část „Administrativní 

členění země“, která by možná byla vhodnější jako samostatná kapitola 5.3. Stěžejní kapitolou je kapitola 

šestá, kde je provedena analýza základních charakteristik imigrantů ve Francii. Jsou zde sledovány imigrační 

proudy do Francie z geografického pohledu či délky pobytu, stejně jako např. základní údaje o sňatečnosti 

a plodnosti imigrantů, jejich vzdělanostní a zaměstnanecké struktuře a v neposlední řadě jejich regionální 

zastoupení v administrativních jednotkách NUTS2. V rámci této analytické kapitoly lze nalézt řadu pasáží, 

které by si zasloužily detailnější analýzu či rozbor. Např. by stálo pro příště porovnat věkovou strukturu 

imigrantů (v kapitole 6.1) s věkovou strukturou populace Francie a sledovat podíly v jednotlivých věkových 

skupinách, kapitola 6.3, která je po demografické stránce nejzajímavější, by si zasloužila podrobnější 

a detailnější pohled a možnosti porovnání, apod. Z analytické části je sice patrné, že autorka byla limitována 

do velké míry dostupností relevantních dat, přesto je zřejmé, že zde chybí větší práce s odbornou literaturou, 

která by dokázala některé odlišnosti lépe vysvětlit. Chybí zde také případné využití neoficiálních statistik 

z různých forem výběrových šetření, které se v rámci lepšího podchycení problematiky imigrace ve Francii 

zajisté prováděly. Textová část práce je nakonec opatřena Závěrem, který je jakýmsi základním shrnutím 

poznatků; přínosem by v rámci této kapitoly bylo určitě také zamyšlení se nad budoucím vývojem imigrace 

ve Francii a možnostmi dalšího studia tohoto tématu. 

Práce samotná působí poměrně konzistentně, je graficky přehledná, přesto lze v ní nalézt několik chyb různé 

povahy: 

 Chyby z nepozornosti, nepřesná vyjádření (např. ponechané květnové datum v Prohlášení, překlep 

v popisku osy x u obr. 25 („Důchodnci“), ne příliš vypovídající nadpisy u obrázků 3 a 4 apod.), typografické 



chyby (např. odsazení kapitoly 4.2 v Obsahu, chybějící mezera za letopočtem na začátku posledního 

odstavce kapitoly 4.1, ne příliš šťastné zalomení strany 50). 

 Práce s citacemi: chybějící odkaz (např. i poznámkou pod čarou, na internetové stránky francouzské 

správy, podle kterých je citována převážná část s. 23), nepřesná citace v textu, nekorespondující se 

záznamem v Seznamu použité literatury (Bade, 2004 na s. 15; Gheasi, 2012 na s. 8 a 13, Hooghe, 2004 na 

s. 13, v případě více autorů chybné uvádění pouze prvního autora), nenalezení záznamu ze Seznamu v 

textové části (Gerstnerová, 2004; Natoaktuálně.cz, 2005), chybný zápis zdroje v případě dvou stejných 

autorů a stejných roků publikace (INSEE, 2012; Janyška, P., 2006) apod.  

Uvedené chyby však nejsou příliš závažné a nikterak výrazně neovlivňují jinak standardní zpracování 

předkládané bakalářské práce. Jak již bylo řečeno, některé pasáže by bylo vhodné opatřit podrobnějším 

a čtivějším textem, které by napomohly jednak lépe pochopit studovanou problematiku a jednak umožnit 

plynulejší čtení, neboť především analytická část práce je poměrně textově strohá, ale i toto se dá do 

budoucna dalším získáváním zkušeností zlepšit. Ačkoliv práce je pouze deskriptivního charakteru, bez použití 

pokročilejších metod demografické a statistické analýzy, domnívám se, že autorka prokázala, že je schopna 

využít znalosti nabité při studiu demografie a sociální geografie, a že předkládaná práce naplňuje základní 

požadavky kladené pro práci bakalářského typu, proto 

 

navrhuji přijmout předkládanou bakalářskou práci k obhajobě. 
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