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1.  Cíl práce    
      Cíle zmapovat časové proměny imigrační politiky Francie během mandátu celkem čtyř 
prezidentů, jakož i jejího včlenění do obecného rámce proměn politického směřování státu a 
identifikace dopadů některých událostí na postoj Francie vůči imigrantům a imigraci, studentka 
zcela naplnila. Její práce je velice dobrou analýzou smyslu a směřování francouzské zahraniční a 
imigrační politiky.  

2.  Zpracování obsahu  
      Oceňujeme velikou rozvážnost analýz, vícekriteriálnost pohledů nejen na příčiny, ale i na 
podobu proměn státní politiky. Studentka zohlednila paralelně aspekty politické, ekonomické, 
demografické i kulturní. 
      Během vypracovávání vykazovala velikou samostatnost, velmi dobře se rozhodla rovněž 
ohledně vnitřního členění práce a volby zkoumaných prezidentských mandátů, jež svědčí o veliké 
promyšlenosti celé analýzy, o čemž svědčí i volba sledovaných ekonomických a demografických 
indexů společnosti. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Bohatou bibliografii a webografii studentka využívá a cituje velmi příhodně a s dodržením 
platných zásad. Členění práce velmi jasně odráží jednotlivé fáze úvahy a je vystavěno podle velmi 
přehledného schématu. Vše je doplněno grafy tabulkami a dalšími ilustračními materiály. 
   
     Jazyk práce je velmi kultivovaný a zcela odpovídá charakteru textu. 

5. Přínos práce  
     Práce předkládá velice zajímavé analýzy a interpretace politiky Francie a je více než užitečným 
klíčem k pochopení povahy a původu velice složité situace, jíž otázka imigrace a imigrantů ve 
Francii bezpochyby již velice dlouho je. 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
 
Mohla byste některá z komentovaných politických rozhodnutí Francie ohledně imigrace a imigrantů 
zpětně označit jako politickou chybu? 
 



Vaše práce pojednává o Francii, v čem by však mohla být poučením obecně evropským? 
 
Jaké jsou podle vás nezbytné následující kroky v imigrační / integrační politice Francie? Jaké 
palčivé otázky musí být ještě dořešeny? 
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