oponentský posudek diplomové práce
,,Imigranti v evropských metropolích _ přiklad
ana|ýzy migračníhoa integračníhochování
Rumunů v PařížiaLondÝně..

Předkládaná diplomová práce představuje
informačně bohatý, vhodně strukturovaný,
přehledný a dobře zpracovaný materiál'
Po odůvodnění výběru tématu, Íbrmulaci

cíle a

představení struktury práce se autoři
v úvodníčásti práce zabývají teoretickými
aspekty
mezinárodní migrace (viz část B.l Teoretické
a konceptuální pojetí) a popisují migrační
vl.voj na evropském kontine ntu (viz část
B.2 Současná migračnírealita). Stěžejní
část práce j e
zaněÍená na vlastní migračnívýzkum ve
vybraných cílových zemích,resp. měste
ch (PaŤížia
Londýně) a jeho vyhodnocení z hlediska jednotlivých
metropolí (včetně ověření migračních
teorií a vstupních hypotéz). Na základě získanýchvýsledků
autoři formulují i určiténávrhy a
doporučení plo praxi v dané zemi Tuto, hlavní
část práce vhodně doplňují vybrané
charakteristiky (zák|adní informace, popis socioekonomického
a migračníhovývoje, přístupy
v migračnípolitice) zdrojové (Rumunska)
a cílových migračníchzemí (Francie a Velké
Británie). Mezi dtiležitécharakteristiky patří
i vyhodnocení migračníhopotenciálu Rumunska
a popis rumunské komunity a existujících krajanských
rumunských organizací a spolků
v cílových zemích' Závěr práce je
věnován shrnutí a srovnání hlavních poznatků
z empirického šetření z obou evropských
metropolí, ověření platnosti" migračních
teorií a
vstupních hypotéz výzkumu a návrhům
a doporučením pro praxi.

již bylo zmíněno výše, diplomová prácepředstavuje
informačně značněbohatý výzkumný
materiál, jehoŽ významje umocněn jeho
unikátností, nebot,, jak zmiňují sami
autoři, jde
o první hlubšívýzkum tohoto tématu.
V práci je moŽno ocenit jak teoretické
Iak

znalosti autorů
v oblasti mezinárodní migrace, tak
obsažnost a přesnost presentovaných
statistických údajů,
vhodně zvolená metodická východiska
výzkumu,

konstrukci dotazníku i vlastní rea|izaci
empiriokého šetření, včetně zpracování
a vyhodnocení jeho výsledků, které
vyúst,ujív návrhy
a doporučení v oblasti pÍaxe'

K práci mám pouze následující dílčípřipomínky:
Str. 2

- v seznamu chybí některé užitéz|<ratky _

Str. 12, odst. 3 _

,,

.,,pohyb pracovních sil

neomezen,,, Volný pohyb osob (tedy

i

např.

je

HSMP (uvedeno na str. 172)
rómci

EU

současnédobě již zčásti
pracovních sil) je jedním ze zélkladnrch
prvků
v

v

fungování EU. Je umoŽněn občanůmvšech
členských zemí EI' -,. : :; ] 'i't1 přijaly
',starých..
některé původnízemě EU pro nově přistoupivší
státy EU dočasna ::::.-.l5dobí
omezující pohyb pracovníkůz nových států
na pracovní trhy půr,odních :.::
přechodná období však některé státy (V.Británie,
Irsko, Švédsko)vůbec nez:'| -:...
zrušily (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Finsko).
Lepšíformulace by proto br la
pracovních sil je v rámci EU v současné
době pouze částečněomezen',,
Str.

l5

- u deÍinice migrace chybí uvedení
z čehoje citovaná

definice převzata(autor, práce

,

Str' 36 _ u uvedené typologie migranttt d'ochází
kpřekrývání jednotlivých typů, kategorie
nejsou jednoznačně vymezeny _ např. sezónní
migranti jsou rovněŽ ekonomičtímisranti

(namísto uvedených migrantů z ostatních
důvodů).

Str' 38, odst .1 _ bylo by vhodné doplnit další
země' které již neuplatňují přechodná
období
omezující vstup pracovních sil z nových členských
zemíEU na svůj trh práce,tj. Spanělsko,
Portugalsko, Řecko a Finsko.
Str. 41 _ chybí definice ilegální migrace,
není uvedeno' co vŠetento pojem
zakvnuie'

Str. 56

-

v tab.

5 není uvedena Velká Británie. Vzhledem

navrhuji doplnit.

Str' 140

k zaměření diplomové práce

-

v doporučenípro praxi se navrhuje mj.
úprava prováděcích vyhlášek nebo
změny
zákonů, tzn. že doporučeníjsou adresována
francouzské státní správě resp.vládě.
Jakým
způsobem je plánováno tato doporučení
francouzské
státní správě a vládě předat?

Str' 156, odst. 5 - není jasná věta začínající
,, Ukazuje na rozdílný charakter migrantů jejich
a
velikou polarizaci,' ačkoli jsou jejich přumy
celkově vyššínež u domdcí populace,...,,.
Domnívám se, Že příjmy migrantů jsou
celkově nižšínežu
domácí populace.

Str. 181, odst'

2-,,

'..25 % dotózaných, kteří měti děti, s nimi komunikovalo
anglictq',, 65
rumunsky.. _ není jasné, jak komunikov
ato zby|ých I0 %.

oÁ

/
'

/

Připomínky k dotazníku:
Str. 207, otázka

24

- z výsledků šetření
1e

zŤejmé, že respondenti získávali
práci ve velké
většině přes zprostředkovatelské
agentur y (převážně rumunské).
U této otázkytato moŽnost
odpovědi chvbí.

Připomínky k výběru respondentů:

V diplomové práci autoři zmiňují, že
respondenti byli kontaktová ní
v PařížiaLondýně pouze
Ve dvou ortodoxruch rumunských kostelech.
Tím je do znaěné míry ovlivněna
representativnost celého šetření.
Proč nebyli respondenti kontaktováni jiným
i

např. pro středni ctvím kraj anskýc
h or ganizací nebo zprostředkovatelských

způsobem,

agentur?

Přes tyto dílčínedostatky se mi práce
velice líbita a doporučuji ji k obhajobě.
Zkrácenou verzi práce doporučuji
rovněž

časopisech (zejména francouzských
návrhů a doporučenívpraxi.

.{
Zprývala: RNDr. Jarmila
Y Praze

dne 27.5.2006
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