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Lenka Tůmová si jako cíl své bakalářské práce vytyčila srovnání integračních mechanismů 

v České republice a ve Velké Británii, s proklamovaným zaměřením na integraci dětí a etnických 

menšin. Při svém zkoumání se opírá o sumární holandskou analýzu z roku 2012, v níž Rob Bijl a 

Arjen Verweij mapují integrační systémy v sedmnácti evropských zemích, dílem pak z dalších 

publikací a internetových zdrojů, např. relativně starší publikace Dušana Drbohlava o 

demografických změnách v České republice (rok vydání 2001). 

 

Práce samozřejmě srovnává dosti nesouměřitelné systémy, poněvadž Británie je jednou 

z kulturně a etnicky nejrůznorodějších zemí Evropy, zatímco Česká republika je i začátkem 21. 

století relativně etnicky jednolitý národnostní stát. Přes tento metodologický handicap mohla 

práce přinést podnětné srovnání právě proto, že i demografický vývoj v České republice 

nevyhnutelně směřuje k větší kulturní a etnické rozmanitosti, a integrační potenciál britských 

institucí tak mohl být vnímán jako svého druhu matricí předjímající možný vývoj v zemích 

Evropy, které tuto problematiku zatím řeší pouze okrajově, tedy i ČR. 

 

Ve výsledku však práce tento předpoklad naplňuje jen z menší části. Skutečnou snahu o 

přehlednou analýzu a srovnání těchto svou systémů totiž nabízí jen na dvou stranách v závěru 

(26 – 28). Zbytek práce je vyplněn sumarizačními pasážemi mapující situaci v ČR a GB, a dále 

obsáhlými parafrázemi zdrojových dokumentů. Z řazení kapitol a podkapitol je navíc obtížné 

vysledovat autorčinu celkovou argumentační linii, což je vzhledem k již zmíněnému kratičkému 

závěrečnému srovnání poměrně zásadní problém. 

 

Práce je psána angličtinou zhruba na úrovni C1 na škále CEF s množstvím syntakticky 

neústrojných formulací, významově vágních pasáží a překlepů. Za pozitivum práce lze naopak 

označit zařazení ilustračních diagramů. 

 

 

 

Práci přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit výsledkem dobře. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18.6. 2013                           ..……………………………………          

         Mgr. Jakub Ženíšek 


