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Bakalářská práce je rozdělena do dvou tematických částí podle výzkumných cílů uvedených v úvodní 

části (popis imigrace z Ukrajiny a vnímání Ukrajinců českou majoritou). V první části (kapitoly 3 – 5) se 

autor zabývá hospodářskou a společenskou situací na Ukrajině a jejím vývojem, dále historií česko-

ukrajinských vztahů do roku 1989 a ukrajinskou migrací po vzniku nezávislosti včetně vývoje počtu a 

prostorového rozmístění Ukrajinců. V druhé části (kapitoly 6 – 7) jsou představeny výsledky 

vybraných výběrových šetření Centra pro výzkum veřejného mínění a společnosti STEM. Autor se zde 

také hlouběji zabývá utvářením veřejného mínění ve vztahu k menšinám.  

Obě části práce jsou z hlediska práce s odbornou literaturou poměrně dobře zpracovány, 

srozumitelnost textu je však nižší kvůli propojování odlišných témat bez dostatečného zdůvodnění 

jejich vzájemné souvislosti a vztahu k výzkumným cílům a otázkám. Například v kapitole „aspekty 

ukrajinské migrace“ se autor zabývá tématy jako vnímání pracovních migrantů na Ukrajině, 

významem remitencí pro rozvoj Ukrajiny nebo cirkulární migrací.

Hlavním bodem kritiky je nedostatečné propojení mezi názvem práce, výzkumnými cíly a 

výzkumnými otázkami. Název bakalářské práce naznačuje, že jejím obsahem bude analýza stavu a 

vývoje veřejného mínění o Ukrajincích v Česku a faktory, které ho utvářejí, zvláště v souvislosti se 

specifiky ukrajinské migrace. V případě výzkumného cíle „postihnutí a popsání faktorů, které ovlivňují 

ukrajinskou migraci do Česka“ však není vysvětleno, jak tento cíl souvisí s názvem práce. Podobně 

výzkumná otázka „zmapování vyšších koncentrací ukrajinského obyvatelstva“ není  jasně vztažena k 

výzkumným cílům. 

První část práce, která vychází z prvního výzkumného cíle, by měla podle mého názoru představit 

namísto popisu podmíněností a vývoje migrace z Ukrajiny, sociální, ekonomické a demografické

charakteristiky Ukrajinců v Česku a jejich integraci do české společnosti. V tomto smyslu by bylo 

přínosné, zabývat se vedle prostorové koncentrace (první výzkumná otázka) a vývoje počtu Ukrajinců 

v Česku, také dalšími dimenzemi integrace. 

Druhá část předkládané studie, která se zabývá postoji majoritní společnosti k minoritám a 

Ukrajincům, je poměrně zdařilá a logicky souvisí s názvem práce. Autor se v ní zabývá utvářením 

předsudků a stereotypů, a to jak na strukturální úrovni (konkurence na pracovním trhu nebo 

diskursivní praktiky v médiích), tak na úrovni individuální (vzdělání, výchova, politické přesvědčení 

apod.). Ústřední částí je analýza stavu a vývoje vztahu české společnosti k Ukrajincům, tedy srovnání 

výzkumů o postojích veřejnosti k cizincům (CVVM a STEM), které proběhly v Česku v letech 2004 až 

2013. Výsledkem analýzy je trvale negativní vztah k Ukrajincům, kteří patří k nejméně oblíbeným 



národnostním skupinám v Česku. Z hlediska zpracování dat je problematické srovnání výsledků 

s rokem 2013 kvůli odlišným škálám odpovědí. Na tuto skutečnost ovšem autor v textu upozorňuje.

Z jazykového hlediska odpovídá kvalita práce bakalářskému stupni.  Objevují se v ní stylisticky 

nesprávná nebo nevhodná spojení, jako „diskurs s literaturou“, „další otázkou je zjištění, zda“, nebo 

„základní slova smysl“.  

Shrnutí

Předkládaná práce je přehledem o stavu a vývoji ukrajinské imigrace do Česka a o postojích české 

veřejnosti k Ukrajincům. Přes nedostatečné propojení názvu práce s výzkumnými cíly a výzkumnými 

otázkami, zejména v první části práce, autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a 

přinést zajímavá zjištění díky srovnání výzkumů veřejného mínění. V dalších pracích by bylo vhodné, 

více se zaměřit na problematiku podmíněností, které utvářejí postoje veřejnosti k Ukrajincům 

(cizincům) a do analýzy zahrnout také otázku integrace, včetně problematiky mediálního a 

politického diskurzu a významu charakteru lokality. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 


