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Hodnocení

Aktuálnost tématu:

Zvolené téma je velmi aktuální v našem domácím i mezinárodním kontextu a doposud málo rozpracované.
0 imigrantech se často hovoří v souvislosti s jejich očekávanou porodností, podmíněnou kromě objektivně
mladší věkové struktury i domněle vyšší plodností, než s jakou se setkáváme u původního obyvatelstva
vyspělých zemí

Vymezení problému:
+ s ohledem na předpokládaný rozsah BP dostatečně široké, vystihující jádro problému

Struktura práce:
+ členění práce je logické a dostatečně kompaktní -jednotlivé kapitoly a tematické bloky pokrývaj í

nejaktuálnější otázky reprodukčního chování cizinek/imigrantek, přičemž práce je důsledně rozdělena
na teoretickou a empirickou část; zajímavá je idea rozdělení finální části práce na diskusi a závěr

Zpracování tématu:
+ poměmě široký záběr a zároveň dostatečný detail popisu a diskuse problému

+ přehledné shmutí obecných poznatků týkajících se základních projevů, mechanismů a podmíněností a dalších
souvislostí transformace reprodukčního chováni' v souvislosti s migrační mobilitou

- značný podíl kompilace při sestavování textu práce (i když s ohledem na typ předkládané práce byla
kompilace do značné míry nevyhnutelná)

Foma prezentace :
+  čtivý text, zejména kvalitní překlad a formulace převzatého textu
-  fomální nedostatky: všeobecně nižší kvalita formulace vlastního textu,  nevyrovnaná kvalita vyjadřování,

víceméně náhodné střídání mluvnických časů a osobního a neosobního stylu, chybějící časové specifikace
(např. str. 9), překlepy (titulní a úvodní strana -3x RnDR., obr.16 a 17, tab.11  a 12, aj.) a místy i mluvnické
chyby (např. str. 29), nekvalitní grafika -většinou převzato i s cizojazyčným popisem

+ v zásadě korektní citování literatury, i když na některých místech uvedení zdroje bezesporu chybí
(např.  str. 28,1.  odst.)

-  projevuje se syndrom ubývajícího dechu -kvalita vyjadřování klesá a formálni' nepřesnosti se množí směrem
k závěru práce (závěrečné partie práce jsou poznamenány spěchem)

-  seznam literatury obsahuje některé položky, které se neobjevují v textu -např. Bassi, Bruckeroff
nebo Drbohlav -a navíc v mnoha nejde o literaturu, se kterou autor pracoval (použil), ale kterou jen
zprostředkovaně cituj e

Přínos práce:
Poměmě detailní a přehledné zpracování velmi aktuálního a všeobecně málo rozpracovaného tématu

Celkové hodnocení:
Práce odpovídá v plném rozsahu nárokům kladeným na bakalářskou práci

Doporučení:
Navrhuj i  předloženou  bakalářskou  práci  Romana  Kurkina  „ CÁc7rcíkíerz.sf7.b; p/oc7#osÍJ.  z.mJ.g7`##/#  ve  v);spé'/ýcÁ
zGm;'cÁ " přijmout k obhajobě.
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