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S ohledem na současnou migrační krizi je zvolené téma vysoce aktuální. V souvislosti s 

celosvětovým nárůstem imigrace nabývá na významu také její rodinný segment, tj. slučování rodin 

cizinců a jejich celková integrace do společnosti. Rodinná migrace se v poslední době stává jedním 

z hlavních důvodů přistěhovalectví do zemí EU (Pascouau, Labayle 2011; Evropská komise, 2015). 

Jako konzultantka bych hned na úvod chtěla ocenit autorčin odpovědný přístup i velkou píli, kdy 

autorka musela pracovat s velkým objemem veřejně politických dokumentů a v roli pomocné 

vědecké síly participovala  na výzkumu zaměřeném na sledování dopadů politiky slučování rodin 

migrantů v ČR.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si jasně definuje uchopitelný cíl práce: „ …vysvětlit 

současnou politiku slučování rodin migrantů v České republice, její dopady na život migrantů a 

jejich rodin a případné slabiny procesu slučování“, který dále logicky rozvádí do konkrétních 

výzkumných otázek. 

 

Metodologie: Autorka předkládá propracovanou a přehledně popsanou metodologii opírající se o 

relevantní metodologickou literaturu. S ohledem na zkoumané téma a zvolený teoretický přístup 

vhodně kombinuje analýzu dokumentů s dotazováním vybraných expertů. Pro zjištění dopadů 

sledované politiky na cílovou skupinu pak využívá data z kvalitativního šetření – 15 hloubkových 

rozhovorů s migranty ze třetích zemí, kteří mají se slučováním rodin zkušenost. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledným způsobem strukturována do logicky na sebe navazujících 

kapitol. Kapitoly 4. až 12. se týkají (i)migrační politiky se zaměřením na slučování rodin migrantů 

na úrovni EU a ČR a konstrukce cílové populace migrantů (ve veřejném mínění, ve volebních  

programech politických stran a ve veřejně politických diskuzích kolem změn v oblasti sledované 

politiky). V této části práce autorka vynikajícím způsobem pracuje s vhodně zvolenými 



 

 

 

teoretickými koncepty - teorií europeizace se zaměřením na oblast imigračních politik a teorií 

sociální konstrukce cílových populací (Shneider, Ingram 2005). Autorka zde využívá  relevantní 

veřejně politické dokumenty a odbornou literaturou a prokazuje schopnost zpracovat získané 

informace do kompaktního a logicky členěného textu. Oceňuji nejen její analytické dovednosti, ale 

především umění hodnotit a zobecňovat. 

V kapitole 13. pak autorka prezentuje výsledky kvalitativního šetření mezi migranty, kdy 

identifikuje hlavní problémové oblasti politiky slučování rodin v ČR z perspektivy migrantů. 

Zdařile kombinuje zjištění z rozhovorů a informace získané v rámci „desk research“.  

Formální úprava práce: Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, je přehledná a 

doplněná vypovídajícími tabulkami a grafy. Autorka prokazuje vynikající stylistickou dovednost.  

 

Celkové hodnocení práce: Předložená diplomová práce jako celek je důkazem vhledu autorky do 

sledované problematiky, vypovídá o jejích analytických schopnostech, dovednosti odborné 

argumentace a schopnosti vyvozovat závěry.  Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji 

předloženou práci k obhajobě, navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.  

 

V Praze dne 25. 1. 2016          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


