
Posudek na diplomovou práci Lenky Lachmanové ,oFrancouzský mode|
integrace imigrantů: jeho výsledky a komparativní hodnocení..

Předložená diplorr-rová práce má l52 stran, včetně - na diplomovou práci neuvěřitelných - l3
stran literatury a dále následtrje 42 pŤítoh,

Tematika integrace cizinců je v posledních ]etech stále aktuálnější, nicméně z řady zdrojů je
zŤejmé, že není jedrrocluché často konfliktní situaci řešit. odborníci sice znaji púicipy
notoricky známýcii integračních modelů' ale je již jasné, že ideálním modelem není anijeden znich Do]ionce se zdá, že i dlouho protěŽovaný multikulturní model ustupuje
v současnosti cio ,.:,r:zttdi' Jaký je tedy ideální model řešení vztahu majorita VeISuS minorita?
To je velmi těŽká oÍázka, na kterou je nutné odpovídat formou rozličných výzkumů a studií
osvětlující daný pl.oblérn Diplomová práce Lenky Lachmanové je jedním 

' 
iě.hto pokusů a

nutno dodat že zc'lar.ilým.

Práce je srozunliti:lrlě r:leněna do osmi kapitol. V úvodu si stanovila 70 tezí, jejichžplatnost
by měly ověřit stlll-to.rlené indikátory míry integrace. Kromě modelového příkiadu F'rancie, si
pro srovnání rrríi1'' integrace vybrala ještě dvě další země s rozdílnými imigračnírni
politikami a model,v integrace (Rakousko a Nizozemsko).
Ve druhé kapitole se autorka poměrně zdař1le vyrovnává s nelehkým teoretickým
vymezením zákiaclnícir pojmů a integračních modelů, a to za značné podpory načtené
literatury. Proč aie ]<lac1e důraz jen na asimilační a multikulturní přístupy a vyhýbá se tak do
jisté míry disktlzi tlad iz'r,. cliskriminačním modelem? Vždý' i tán můz. být v určité míře a
ve svétn důs Ieci k i: ' r . t ' .': I.aČ tt í?
Následuje kapitoiii třctí. kde je popsána metodika práce' tj. zejména způsob a důvody pro
výběr tzv. inclikátoii.i integrace' Při hodnocení míry integrace bylo vychizeno z předpokla.du,
Že integtace znalltc;iá .'.\,Iovnání příležitostí apozic mezi migranty amajoritní spole8ností. V
textu mi však clr1'bí r'ý-čet přímých a nepřímých indikátorů, které jsou pouze souhrnně
vpříloze 1. .jeiictr v.iběr je však i přes určitou problematičnost (viz teie 7) porovnání
vybraných ukazal-r:ltr z' národních statistik dobrou volbou. Zejména to platí pro vzájemné
porovnání vybrariýcll zenrí. Výběrová šetření jsou sice významným kvalitativním zpestřením
znalostí danélro prol,iicimu, ale často získáme informace pouze k jedné ze zkoumaÁychzemi
anebo můŽe být.ie jiclr :iýznam ve vzájemném porovnání do jisté míry zkreslený'
Podle mého ttázct.t.t stěŽejními jsou kapito|y 4 a 7. Svými informacemi nabita kapitola 4
detailně popisujc irrrigt.ační vývoj Francie od 2. poloviny 20. století a imigrační 1egislativu.
Druhá část pali iogicl;5' navazuje samotnou ana|ýzou míry integrace imigrantů, a to podle
strukturální. klrlttrliri. sociální, identifikační sféry a postoji přijímající společnosti. Škoáa, Že
i v následujícícir i<apitclách 5 a 6 nejsou tyto sféry míry integrace také Vymezeny' ale chápu,
že práce by tak nl.Lr1]ir ještě větších rozměrů. Navíc by pak svým obsahem značně přesáhla
požadavky klacleri j r:a r1iplornovou práci.
Sedmá kapitoia r'záje t;.Litě porovnává míru integrace ve Francii, Nizozemsku a Rakousku. Je
velmi zajímal'ýrn shl.tlLtiítrr získaných poznatků zrizných sfér života majoritní populace a
imigrantů. Pt'eir..';,;.iir ú .je zjištění' Že francouzský model je v porovnání s oběma dalšími
modely nejpr.oblr.:rrl; tíetěj ší.

Y závěruaufor1.'i: l;l-t;irarizuje ziskane poznatky předchozích kapitol. odpovídá na
formulovaná tl.l.r.--'ilí a rraplňuje všechny cíle své práce' Je si vědoma omezenosti
vypovídacícir scl:ilill-liistí zvolených indikátorů a tím i obecnější platnosti přijatých tezi.
Doporučrrje ciaiší rll'^;,l iliisti výzkr-rmrr' zvláště u druhé generace cizinců.



I

V,

K předložené práci netnám závaŽnéjších připomínek. Je psána kultivovanou formou, působí

vyzráIe a 
'ze.',..,rcnut, 

Ž. autorka *' ; zkoumané problematice velký přehled. Za

nedostatky bych pova íova'a značnou ,'hutnost.. textu, která moh'a být ,'rozmě'něna..

vložením některýcir tabr-rlek a grafů z t'ozsáhlého Seznamu příloh. Myslím, Že by to prospělo

jak samotné práci, ,Ji ei."arřr.. ,,,uanqío,i.ntu.i a lepší provázanosti textu a příslušných

odkazů.

V závěru posuilkr-r b,vclr poloŽila autorce 2 otázky, jejichŽ odpovědi bych ráda slyšela u

obhajoby. Na zatraje ir."ii"aoo",'e rite,utu,).u ^áí*t 
i za&aďÁích principů třech nejčastěji

zmiňovanýc1r iirteg,a.'i.r' *oa.rů: late |rinciqr z1r1o,vanÝch modelů by autorka označila

za nejpřínosnější p'." iJ.ái'r integrační mi ďe11'izn.Jaký módelby ona sama navrhovala pro

úspěšnost integrace v současných evropských podmínkách?

Práce jednoznačně sphitrje poŽadavky kladené fia zpracování diplomové práce, hodnotím ji

jako ,,velmi zdařilotll o:.a"o'"učnc ji doporučuji k obhajobě.

RNDr. Eva Jansliá, Ph.D.

V Praze. 22.9.2A06


