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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce:     

Autor práce:   

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

V práci jsou formulovány jednoduché výzkumné otázky. I u bakalářské práce bych předpokládal, že 

autor si stanoví o trochu náročnější cíle než popis vývoje počtu a složení imigrantů. 

 

Práce s literaturou 

Seznam literatury obsahuje 43 titulů a autor všechny zdroje v práci využívá.  Na druhou stranu se 

nemohu ubránit dojmu, že řada informací z různých titulů se překrývá a tudíž stačilo využít i menší 

počet zdrojů. 

 

Metodika práce 

Jedná se o popis vývoje migrační situace na základě použité literatury a statistických zdrojů. Mimo 

tabulek a grafů žádné statistické metody nebyly využity. 

 

Analytická část práce 

Jádro práce představuje charakteristika migrace z Ukrajiny do Česka v letech 1991-2015. Autor 

používá jednoduchá porovnání s migrací z jiných zemí, popřípadě stručná vysvětlení zjištěných faktů. 

 

Závěry práce 

V závěrech práce autor shrnuje základní zjištění z předchozích kapitol. V krátkém odstavci také 

uvažuje o možném budoucím vývoji ukrajinské migrace do Česka. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Formální stránka práce má standardní úroveň. Až na první stránku Úvodu (!), kde se vyskytují dvě 

hrubé pravopisné chyby. 
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3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Jedná se o průměrnou bakalářskou práci popisného charakteru. Autora lze pochválit za využití 

rozsáhlého souboru odborné literatury a statistických zdrojů a také za pokus o propojení úvodní 

teoretické části (migračních konceptů) s vlastní problematikou ukrajinské migrace v Česku. Poměrně 

obsáhlý přehled vývoje české migrační politiky je jistě důležitý pro pochopení sledované 

problematiky, ale přesto bych raději ocenil o trochu hlubší analýzu migračních vztahů Ukrajiny 

s Českem.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jaký je vývoj hlavních směrů ukrajinské emigrace po roce 1991? 

2. Co víte o problematice „klientského systému“? 
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