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Text P. Suchánkové je zaměřen na vysoce aktuální téma – problematiku imigrace do ČR. 
Zvolený osobitý úhel pohledu – tedy analýza a interpretace integrace imigrantek vyšších 
věkových ročníků – je třeba bezpochyby ocenit jako vysoce originální a do značné míry 
bezprecedentní.

Koncepčně a metodologicky je práce adekvátně vytyčena; dobře popsána je i technika 
sběru dat, resp. jejich analýza a interpretace. Blíže zdůvodněna však mohla být „genderová“ 
volba autorky zabývat se v kontextu předmětu práce pouze ženami. V tomto tematickém 
terénu se P. Suchánková pohybuje se značnou suverenitou; zdůraznit je třeba i samostatnost a 
osobní nasazení při jeho sledování.

Jako vcelku zdařilý je možno ohodnotit i vlastní empirický výzkum autorky, stejně 
jako vyhodnocení získaných dat. Určité výhrady je však možno vznést vůči do jisté míry 
zobecňujícímu přístupu ke skupině sledovaných „imigrantek důchodového věku“ coby do 
jisté míry jednotnému celku: tato skupina je přitom vzhledem k zemi původu respondentek a 
jejich kulturnímu zázemí značně diferenciovaná (Ukrajina; Čečensko; Vietnam; Kuba...) I 
když P. Suchánková v textu tuto skutečnost zohledňuje, je přesto komparaci dat získaných od 
takto heterogenní skupiny a pokus dospět na jejich základě k zobecňujícímu závěru možno 
označit za nejproblematičtější aspekt práce.

Po jazykové stránce je práce velmi dobrá a čtivá, bez chyb a překlepů.
Seznam použité literatury a dalších zdrojů svědčí o komplexním vhledu autorky do 

tématu.
Shrnutí:  Diplomovou práci P. Suchánkové je možno označit za originální a kvalitní

text. Autorka prokázala, že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, 
orientovat se v nich a využít je na podporu svých (výrazně o empirické základy se opírajících) 
závěrů a stanovisek. Je možno se domnívat, že řada zjištění a tvrzení autorky by mohla být 
vysoce zajímavá i pro řadu státních i nestátních institucí, zabývajících se integrací imigrantů 
do ČR.

Předložený text tedy doporučuji k obhajobě (hodnocení stupněm 1).
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