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Diplomová práce N. Burdukovskiiho se zabývá integračním procesem občanů Ukrajiny do ČR, což 

je téma zajímavé minimálně z důvodů současných snah o přilákání co největšího počtu pracovníků 

z Ukrajiny na český trh práce, kteří ale představují spíše dočasnou formu imigrace, tj. neplánují se 

zde trvale usadit. Zjistit, jaké překážky pro dlouhodobou integrace v ČR oni sami pociťují, je 

přínosné i pro veřejnou politiku, což autor v práci několikrát zdůrazňuje.  

 

Hlavním cílem práce je „definice integrační politiky ČR vůči ukrajinským migrantům“ a „zjistit, 

nakolik je efektivní integrační politika ČR z pohledu samotných ukrajinských migrantů v ČR. 

Respektive, jak integrační politika reaguje na potřeby a složení ukrajinských migrantů v ČR. Dále 

pak budu poukazovat na problémové oblasti (bariéry integrace)“ (str. 5). Formulaci výzkumných 

cílů nepovažuji za úplně vhodnou, autor integraci spíše zkoumá, jak ostatně napovídá i další cíl 

práce a výzkumné otázky, než že by ji definoval. Ze zvolených teoretických východisek práce se lze 

domnívat, že autor kombinuje makro pohled (modely integrace) s mikro pohledem (perspektiva 

životního cyklu), což úplně nejde a spíše bych doporučovala zvolit jenom jeden pohled. Výzkumné 

otázky jsou formulované více z mikro úrovně, a autor na ně ve své práci odpovídá na relativně 

dobré úrovni. 

 

Z hlediska metodologického autor pracuje jak s primárními, tak sekundárními daty (statistiky, 

koncepce a strategické materiály, odborné studie). Primární data představují rozhovory s 8 

imigranty z Ukrajiny. Na oba typy dat uplatnil tematickou analýzu, témata jsou uvedená v příloze 

práce. Nechápu použití biografického přístupu, resp. pokud byl použitý, za jakým účelem? 

Perspektiva životního cyklu nemusí nutně „korelovat“ (slovy autora) s biografickým přístupem.  

 

Volbu teoretických východisek (zejména modelů integrace) jsem již zpochybnila, autor asi nejvíce 

pracuje s přístupem push a pull faktorů integrace, než s modely. Z perspektivy životního cyklu se 

v práci inspiroval trajektoriemi, ale životní cyklus ukrajinských imigrantů jako takový v práci 

zachycený není. 

 

U způsobu zpracování a argumentace mám několik výhrad:  

- používání citově zabarvených slov (tragická propast, odervané od reality, smutná 

skutečnost), které do akademického textu nepatří, pokud to neodpovídá výzkumným cílům, 

- nesrozumitelné formulace (str. 14) a ne úplně vhodné překlady anglických termínů 

(establishment jako uchycení), 

- příliš dlouhé citace výroků respondentů, které navíc nebyly upravené do spisovné češtiny, 

- výzkumná zjištění jsou spíše popsána, než že by byla analyzována,  

- tvrdá data o ukrajinské migraci jsou uváděná na různých místech práce, přičemž by měla být 

v kapitole č. 5. 

 



 

 

 

V Závěru autor diplomové práce vztahuje úspěch integrace Ukrajinců do ČR k jejich pobytovému 

statusu a k regionu, odkud do ČR přicházejí. Ukrajinci, kteří získali v ČR azyl nebo doplňkovou 

ochranu, jsou z hlediska integrace na tom lépe, než jiné skupiny, což je dáno jednak jejich 

srovnatelnými sociálními právy s majoritní populací a jednak (pravděpodobně) kontaktem na 

integrační centra. Význam integračních center bych v práci doporučovala více zdůraznit, protože to 

mj. lépe vystihuje efektivitu integrační politiky a možná také vysvětluje i velký nárůst finančních 

prostředků věnovaných na integraci vzhledem k celkově nízkému počtu cizinců v ČR.  

 

S čím úplně nemohu souhlasit, to je zjištění autora ohledně role regionu (západní § východní) 

Ukrajiny, z kterého migranti pocházejí, pro integrování do ČR. Dle jeho názoru „…Ukrajinci z 

východní části jsou více dynamičtější na trhu práce, protože absolutní většina má vysoké vzdělání 

převážně v inženýrských profesích. Jsou více sociálně soběstační a snaží se všechny problémy řešit 

sami, tím pádem mají více příležitostí integrovat se do hostitelské společnosti“ (str. 82). Na základě 

jeho, díky kvalitativnímu designu velmi omezených dat, nelze vyslovit takovéto a další podobně 

„silná“ tvrzení. Navíc je z celé diplomové práce cítit, že autor trochu „nadržuje“ Ukrajincům 

z východní části Ukrajiny, což zpochybňuje celkovou věrohodnost jeho závěrů. 

 

Předložená diplomová práce navzdory uvedeným kritickým výhradám splňuje požadavky na 

závěrečné práce v oboru Veřejná a sociální politika. Doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji „dobře“ (E).  

 

 

 

Praha, 8.6.2018     Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.  
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