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Základní charakteristika práce.
Diplomová práce je věnována druhé generaci migrantů z Ruska ve dvou evropských metropolích.
Teoretická část rozebírá relevantní migrační a integrační teorie a také přibližuje kontext ruské
migrace do České republiky a Francie. Komparační analytická část se zakládá na kvalitativních datech
(hloubkových rozhovorech) sbíraných během let 2014 a 2015 v Praze a Paříži. Pomocí rozhovorů
realizovaných ve dvojicích (děti-rodiče) se autorka snaží pochopit integrační vzorce druhé generace
ruských migrantů. Zaměřuje se zejména na etnickou identitu mladých migrantů, vazby k vlasti jejich
rodičů a také sociální a kulturní vazby k zemi, v níž v současné době mladí migranti žijí. V závěru práce
autorka klade důraz na srovnání dvou národních kontextů, které mají zřejmě výrazný vliv na
integrační strategie druhé generace ruských migrantů. Jedná se zejména o vliv odlišné intenzity
etnických sociálních sítí a o rozdíly ve vzdělávacím systému v dané zemi. Také si všímá rozdílů mezi
dvěma generacemi migrantů, které jsou v obou zemích obdobné.

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry?
Ano.

Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení?
Ano.

Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří
text konzistentní celek?
Ano.
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Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou
strukturu?
Ano

OBSAH PRÁCE
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled
autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…).
V teoretické části autorka definuje použité termíny a rozebírá relevantní migrační a integrační teorie.
Jako základní teoretický koncept autorka přebírá v migračních studiích poměrně populární teorii
sociální integraci vyvinutou Bosswickem and Heckmannem (2006), kteří rozlišují čtyři základní
dimenze: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Autorka zmíněnou teorii vhodným
způsobem aplikuje na zkoumanou populaci migrantů a snaží se pochopit zejména mechanizmy
kulturní a interaktivní dimenze integrace mladých ruských migrantů. Po teoretickém vstupu následuje
užitečný stručný popis českého a francouzského kontextu výzkumu se zaměřením na historický vývoj
ruské imigrace, aktuální statistiky a stručný popis migračních politik.
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli
práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…).
Empirická část se zakládá na datech z 20 polo-strukturovaných hloubkových rozhovorů (10 s dětmi
migranty a 10 s jejich rodiči) realizovaných v Praze a Paříži. V práci je podrobně popsán jak postup při
výběru informátorů, tak i základní charakteristiky výzkumného vzorku. Zvolený metodologický postup
je vhodný vzhledem k cíli práce. Výsledky jsou prezentovány a interpretovány adekvátním způsobem.
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz,
provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných
otázek, naplnění cílů práce).
V analytické části a v závěru práce autorka odpovídá na výzkumné otázky vytyčené v úvodu. Závěry
práce považuji za zajímavé a přínosné.

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE
Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis.
znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých,
seznam literatury atd.)
Práce splňuje kritéria odborného textu.

Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční
literatura, datové zdroje,…)
Použité prameny jsou adekvátní a vhodným způsobem citovány.
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Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení
příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.)
Práce má odpovídající kvalitu po stylistické a gramatické stránce.

Další poznámky
-

Celkové hodnocení práce
Jsem spokojena s celkovou úrovní diplomové práce a také s tím, že diplomantka pracovala
samostatně a zároveň práci konzultovala a reagovala na moje připomínky. Navrhuji klasifikovat
diplomovou práci Bc. V. Gavrilove jako výbornou.
Otázky a náměty k obhajobě
Žádné nemám.

Datum: 8/10/2015
Podpis: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
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