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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    
      Cíl předložit komplexní portrét imigrace a migrace v kontextu dějin moderní Francie studentka naplnila. Kromě 
jejích proměn v čase ve svém textu dokumentuje i složitý proces přijímání a začleňování imigrantů a migrantů v rámci 
v rámci státu a národa a zohledňuje širší rámce ekonomické, demografické a politické. 
  
2.  Zpracování obsahu  
      Oceňujeme studentčinu schopnost syntézy a její široké povědomí o povaze problémů spojených s přesuny populací. 
Její výklad je ve své závěrečné části doplněn o přehled orgánů, do jejichž resortu otázka imigrace a začleňování spadá, a 
jejich možnosti, jak přesuny populací usměrňovat, což je aspekt daný do kontrastu s podkapitolou, jež vysvětluje 
význam a důležitost imigrantů a migrantů. 
      Bibliografie a webografie práce je bohatá. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Práce je členěná velmi přehledně, chronologická logika struktury je rozšířena o výklady související: demografické, 
sociální, politické. 
      Jazyk práce je gramaticky i terminologicky na výši, pouze tu a tam nalézáme ve francouzštině chyby. 

5. Přínos práce  
     Ve své bakalářské práci studentka předkládá velice podnětný materiál přispívající k pochopení aktuální palčivé 
otázky imigrace a migrace. Interdisciplinarní přístup dodal textu na argumentech, výsledkem je velmi přínosná práce, 
jež může posloužit – tím, že rekonstruuje zrod a povahu komplexní demografické situace – i jako zdroj návrhů 
politických, kulturních a sociálních řešení. 
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
 
Vysvětlete, v čem přesně spočívá rozdíl mezi apatride a exilé. 
 
Jak byste kontrastivně definovala integrační modely melting pot a macédoine? 
 
Čeho jsou příznakem termíny „mangeurs de tomates“, „christos“, „bachins“, „babis“, 
„macaronis“? 
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