
Posudek na bakalářskou práci Filipa Dvořáka „Ukrajinská migrace do 
České republiky a její dopady na vnímání Ukrajinců českou majoritní 

společností“. 
 
Předložená bakalářská práce má 43 stran včetně seznamu literatury a přílohy, členěna je do 
osmi kapitol. 
                                                                          
 
Problematika ukrajinské migrace do Česka je na naší katedře řešena bezmála 20 let. během 
tohoto poměrně dlouhého časového úseky bylo řešeno několik tematických okruhů 
spojených právě s Ukrajinci, potažmo s Ukrajinou. Tématu se pochopitelně věnují i další 
pracoviště v Česku a stále více se s ní setkáváme v mezinárodní literatuře. Filip Dvořák sice 
ve své práci  neobjevuje nic nového, nicméně se pokusil utřídit získané informace z 
dostupné literatury a obohatit je o výsledky veřejného mínění zaměřeného na vztah majority 
vůči minoritě Ukrajinců.  Autor měl původně udělat malý průzkum názorů na Ukrajince sám 
(a tím obohatit výsledky z CVVM a Stemu), nakonec k tomu z důvodu dlouhodobé nemoci 
nedošlo. V práci tedy nejsou použity žádné výsledky z vlastního šetření a autor využívá 
pouze převzatých zdrojů a informací. 
 
Celkově lze shrnout, že cíle i výzkumné otázky práce byly splněny. Jako školitel mám jisté 
výhrady týkající se větší propracovanosti a "výtěžnosti" udávaných informací (např. 
detailnější popis závěrů z jednotlivých zdrojů literatury), lepší provázanosti textu (přechody 
jednotlivých témat v kapitolách) a i seznamu literatury, kde např. chybí Ukrajinská migrace 
do Ruska. Jako problematické vidím užití pojmu národnostní menšina v kapitole 7 a celkově 
udávaný počet národnostních menšin v Česku (dle mých informací je nár.menšin v ČR po 
červenci 2013 celkem 14 (ne Čína či Arménie). Práce se neopírá o silnější teoretický základ 
(což by však bylo vzhledem ke zvolené problematice výzkumu veřejného mínění značně 
problematické), autor však stručně popisuje vybrané koncepty a definice vztahující se k 
tématu.  Do budoucna doporučuji se více zamyslet nad využitím teoretických konceptů  v 
návaznosti na zvolené téma. 
 
Filip Dvořák je na jedné straně do práce i migrační problematiky "zapálen", na straně druhé 
mu chybí zkušenosti a více času stráveného nad zpracováváním získaných informaci a 
vlastním zhodnocením. Tyto dovednosti by však měl nabýt v dalším studiu. 
 
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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