
Lenka Lachmanová - Francouzský model integrace imigrantů: jeho rysledky
a komparativní hodnocení

Posudek diplomové práce

Práce má I37 stran textu, 13 stran literatury a pouŽitých zdrojů a 42 tzv, příloh (tabu1kových).

Téma autorčiny práce je velmi významné a aktuální. Francouzský integrační model prošel
v nedávné době zatěžkávací zkouškou, která odhalila některé doposud pod povrchem
bublající problémy francouzské společnosti. Studium Stavu, projevů, dopadů, podmíněností a
vůbec širokého zarámování integrační politiky a praxe daného integračního modelu je nutnou
cestou kjeho hlubšímu poznáni i kjeho moŽné a pravděpodobně také žádoucí rekonstrukci.
Přesto, Že jde o studium specifického francouzského modelu, závěry anaIýzy mohou v
mnohém pomoci rozkrý povahu obecného asimilačního přístupu.

Autorka si definuje hlavní ci| práce - poznat 
',skutečnou 

(objektivní).. míru integrace
imigrantů do francouzské společnosti a následně situaci porovnat s realitou ve dvou dalších
evropských zemich - Nizozemsku a Rakousku, znichžkaždá reprezentuje charakterem (v
jejich původní podobě) velmi odlišný integrační model. Jako výchozí si autorka na zákIadě
dosavadního poznání migrační a integrační reality formuluje deset tezí, které v práci testuje.
Zejména na zák|adě dostupných statistických podkladů konstruuje indikátory míry integrace,
jejichž hodnoty (podle vybraných důleŽitých oblastí) nejprve porovnává mezi imigraěni a
domácí populací a poté je staví ke srovnání mezijednotlivými zeměmi. Y závěru se autorka
vrací kverifikaci tezí azaroveň nastiňuje určitá doporučení, která by mohla posunout řešení
problémů integrace cizinců kupředu.

Práce má podle mého vysokou kvalitu, která převyšuje obvykle odevzdávané a obhajované
magisterské práce na naší katedře. Nejde pouze o kvantitu informací (mimo jiné 2r2
citovaných zdroj ů) - ta může být naopak někdy i záporem - a|e zejména o kvalit u zptacováni
řešeného problému. Vysoce oceňuji autorčin samostatný a přemýšliý přístup, její skutečně
výzkumnou formu zptacováni a doslova obdivuhodný záběr, kdy mapuje a poměrně detailně
ana|yzuje široké spektrum aspektů počínaje psychologizýícími prvky, přes
sociálněgeografické struktury až po čiré právní atributy. Práce má v sobě prvky jak hluboké
systematizující deskripce tak tvořivé komparativní analýzy (přík|adné je mimochodem
,,kritické.. teoreticko-konceptuální uchopení indikátorů míry integrace i jejich datové naplnění
- autorka se poměrně suverénně pohybuje ve sloŽité změti rozličných národních statistických
deírnic). Citlivě pracuje se statistikami, její formulace jsou výstižné a vyzrá|é, což překvapivě
nekoresponduje s jejím věkem ani zkušenostmi. Formální úprava je standardní, odpovídá
poŽadavkům'

Nejsem a nechci bý v roli oponenta, který v tak nabitém textu určitě nalezne některé
nedostatky' (Povaha integračního procesu i aplikovaných integračních modelů je ostatně ve
své podstatě v mnoha ohledech nejednoznaěná a diskusní' Stejně tak měření integrace je
v některých ohledech závis|é na postojích výzkumníka). Z hlediska hodnocení autorčiných
kvalit jsou však tyto věci podle mého nepodstatné'

Práci doporučuji bez ýhrad k obhajobě. Navíc se domnívám, že s určitými úpravami,
eliminujícími 

',diplomovou 
formu textu.., může být předlglena k možnému publikování, a to

j ako specifi cká monografi e.
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