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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Role konceptu sociálního kapitálu v problematice mezinárodní migrace 
Autor práce: Alena Franclová   

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Jak sama autorka uvádí: … „práce si klade za cíl zkoumat imigraci do Česka z pohledu sociálního 

kapitálu, a to konkrétně, jak sociální kapitál ovlivňuje imigranty mířící do Česka, přičemž se na 

imigraci dívá z pohledu dvou ze tří nejpočetnějších skupin migrantů u nás, tj. Vietnamců a 

Ukrajinců“. Práce se sice točí kolem sociálního kapitálu migrantů (koncept je také představen  

samostatně i ve vazbě na migrační výzkum), kdy autorka měří jeho význam u daných skupin 

imigrantů, nicméně jej také dává do vztahu s mnoha dalšími důležitými proměnnými. Výsledkem 

je poměrně komplexní analýza povahy migrace a integrace vybraného vzorku Ukrajinců a 

Vietnamců v Česku.  

Její výzkumné otázky a hypotézy se dotýkají faktorů, ovlivňujících sociální kapitál migrantů 

v různých stádiích migračního procesu, roli silných versus slabých vazeb při integraci do české 

společnosti, roli faktorů ovlivňujících spokojenost migrantů se svým životem (a tedy i integrací). 

V neposlední řadě se autorka věnuje roli temperamentu – konkrétně vztahu temperamentu a 

sociálního kapitálu migrantů.  

Autorka vychází z konceptu sociálního kapitálu, který vhodně, společně s dalšími relevantními 

koncepty a teoriemi, napojuje na migrační a integrační proces.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka pracuje velmi dobře s danou vybranou literaturou. Vybírá vhodné tituly a dobře 

charakterizuje podstatu dané věci. Výběr literatury je počtem nadstandardní a týká se jak Česka, tak 

jiných zahraničních důležitých titulů. Z práce je zřejmé, že studentka prošla pečlivě důležitou 

literaturu a je schopna se v ní dobře orientovat – a to jak v oblasti migrace, tak integrace. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka použila kvantitativní přístup, konkrétně dotazníkové šetření. Připravila dotazník (ve čtyřech 

jazykových mutacích) a v roce 2016 jej distribuovala zástupcům imigračních skupin Ukrajinců a 

Vietnamců, přičemž výběr probíhal prostřednictvím snow-ball metody a kontaktů s vybranými 

organizacemi nevládního sektoru. Vlastnímu šetření předcházela pilotáž. Celkem získala 157 

dotazníků od Ukrajinských a 113 od vietnamských respondentů. Je nutné ocenit danou výzkumnou 

aktivitu i proto, že takováto šetření jsou mnohdy organizována celými výzkumnými týmy. Autorka 

vše zvládla poměrně úspěšně při zachování mnoha pravidel, která zaručují dostatečnou věrohodnost 

získaných dat. Autorka si je nicméně dobře vědoma limitů vypovídací schopnosti dané databáze.  
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Není úplně jednoduché se zorientovat v logice autorčiny analýzy, ale pokud se zorientujete, 

poznáte, že je ona „sofistikovaná důmyslnost“ efektivní. V prvé řadě je nutno ocenit vytvoření 

souhrnných indexů, které spojily dohromady důležité aspekty zkoumaných subtémat. Autorka 

zde prokázala schopnost tvůrčí výzkumné práce. V analýze se testují nezávislosti závislé 

proměnné na nezávislých proměnných, které jsou také následně doplněny korelační maticí, jež 

dále specifikuje vzájemné vztahy všech statisticky významných faktorů, které závislou 

proměnnou ovlivňují. Na konci každé výzkumné otázky jsou popsány výsledky analýz a je 

provedena komparace obou zkoumaných migračních skupin. Tento postup je důsledně dodržen 

a staví tak práci poměrně pevné základy. Na druhé straně důsledné testování nezávislosti 

proměnných prodlužuje celý text diplomové práce, ale v tomto případě pozitiva výrazně 

dominují nad daným negativem. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

V závěrech autorka přináší shrnutí nejdůležitějších poznatků své analýzy. Závěr je logicky 

strukturován a přibližuje nejpodstatnější výsledky, přičemž dbá na zdůraznění rozdílů mezi oběma 

zkoumanými migračními skupinami. Důležité je i to, že se pokouší také o formulaci doporučení ke 

zlepšení integrační politiky, resp. také naznačuje další směry výzkumu v dané oblasti.  

 

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 (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Grafika je dostačující, jsou často využity grafické výstupy softwarových analýz. Délka je neobvyklá, 

nicméně je obhajitelná – autorka důsledně statisticky testuje výsledky a důsledně a pregnantně je 

formuluje. Výjimečně dochází k chybám – např. zkomolení jména Heckmann. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické 

části aj.) 

Práci hodnotím velmi pozitivně. Autorka přispěla k poznání migračního a integračního procesu 

migrantů ve velmi cenné komparativní analýze. Přestože pracuje se statisticky nereprezentativním 

vzorkem respondentů, její přístup, analýza a interpretace obohacují poznání o nové aspekty: zejména 

rozvíjejí poznání v oblasti sociálního kapitálu migrantů, jeho podmíněnostech a vazbách na další 

důležité proměnné migračního a integračního procesu. Rovněž tak role temperamentu byla důkladně 

prověřena. Autorka velmi dobře napojila „suchou empirii“ na teoretickou a konceptuální linku, čímž 

potvrdila schopnost skutečně výzkumně vědecky pracovat. Současně svoji práci nepřeceňuje a je si 

vědoma všech mnoha souvisejících problémů.    
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Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

Lze z daných výsledků u Ukrajinců a Vietnamců dedukovat migrační a integrační realitu jiných 

imigračních skupin? 

Nakolik mohou být dané výsledky stabilní v čase?    

 

Datum: 11.5.2018  

Autor posudku: Dušan Drbohlav  

 

Podpis:   


