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 Předloženou práci  Bc. Kristýny Budské  jsem si  ráda  přečetla, považuji   

za velmi dobrou a doporučuji k obhajobě. Předložená práce  se zabývá aktuálním 

tématem migrace a imigrace, což je probléme všech evropských států náležejících 

do Evropské Unie. Je jakýmsi přehledem současné sociální politiky tohoto státu 

vůči migrantům,kteří přicházejí  za prací do České republiky. Odborná literatura, kterou  

autorka uvádí dokazuje, že téma si prostudovala, že je schopna s odborným  

textem samostatně pracovat a doplnila to  vlastním výzkumem, který spočívá 

v několika rozhovorech. 

 

   Úvodní, dle autorky teoretická část, je velice podrobným přehledem   

základních pojmů vztahujících se k tématu  migrace, pracovní migrace,  

zákonů, které jsou přijaty v Evropské unii a které také byly přijaty v České 



republice. Oceňuji autorčinu znalost a přesné citace platných zákonů, usnesení  

vztahující se k Schengenským dohodám, které byly v této republice také přijaty. 

Výborný je i přehled migrace v České republice, migrační vlny, uvedení činnosti 

nevládních, neziskových organizací a přehled z ČSÚ, mezinárodních organizací. 

       Škoda, že tyto údaje K.Budská nezpracovala v přehledech a tabulkách 

Stejně vhodné by bylo srovnání migračních vln v přehledu i za další evropské           

země. 

Údaje, které  autorka uvádí neproblematizuje,což je škoda, protože mnohé úzce  

souvisejí s politickými změnani v Evropě a válkami  v posledních desetiletích,  

včetně migračních vln, o kterých píše. Regulace podmínek pro uprchlíky taktéž  

souvisí s mezinárodní politikou jak v západoevropských, tak i ve východoevropských zemích.                    

Mnohé údaje by bylo asi vhodnější, dát do přilohy, než tím zatěžovat text předložené 

práce.  

  Také postrádám, nebo jsem to přehlédla, vymezení pojmu země „třetího  

světa“. I složení autorkou uváděných zemí třetího světa se podstatně mění  

a změnilo a to opakovaně třeba vzhledem k válkám na Balkáně, nebo 

v relaci s rozpadem SSSR či současnými válkami. Proto i opatření pro uprchlíky 

z těchto zemí je a byla vázána na změny v politické orientaci České republiky. 

  Některé detaily, např. kolik činí pokuty a poplatky za nostrifikaci dokladů, 

zbytečně text zatěžují.  

 

   Zajímalo by mne,kdyby autorka, Kristýna Budská uvedla také své  osobní názor nebo  

hodnocení těchto změn v našem zákonodárství vůči migrantům.  

          Nezmiňuje se  ani o změnách v postojích většinového obyvatelstva vůči migrantům.     

Fakt, že někteří  migranti  byli a jsou přijímáni vstřícněji, než druzí migranti, také náleží 

do takto přehledně zpracované studie. Nebo by bylo vhodné, kdyby uvedla, 

proč tuto část tematiky vynechala a nezabývá se jí. 

    Druhá část předložené diplomové práce je věnována výzkumu, který prováděla  

autorka. Nazývá jej praktickou částí, což je trochu neobvyklé (většinou se uvádí 

empirická část či výzkum) Tato část tvoří jen nepatrnou část předložené práce.                            

Uvádí skoro doslovně rozhovory, které vedla celkem s osmi lidmi, čtyřmi muži a čtyřmi 

ženami. Základní soubor, ze kterého vybrala těchto osm osob, ale neuvádí. To by mohla  

uvést při obhajobě práce. Taktéž jsem nepochopila, proč by měl být např. zubní 

lékař, který emigroval do České republiky „typickým příkladem“. To je  

také možné objasnit v diskusi o předložené práci. 

  Přes tyto námitky, nebo spíše připomínky, práci považuji za pečlivě  

zpracovanou, která dokazuje píli studentky a její výborné znalosti.  

         Práci doporučuji a navrhuji ji ocenit jako velmi dobrou. 
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