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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty 

 

S ohledem na stoupající počet imigrantů z Ukrajiny i současnou stoupající poptávku po 

ukrajinských pracovnících je autorem zvolené téma vysoce aktuální.  Práce se zabývá integrační 

politikou ve vztahu k ukrajinským migrantům jednak z makropohledu, který pak následně 

doplňuje pohledem samotných imigrantů.  Zejména pohled cílové skupiny na jejich integraci 

(založený na vlastním kvalitativním šetření) pomáhá autorovy identifikovat konkrétní bariéry 

integrační politiky ve vztahu k ukrajinským imigrantům.  Tento pohled přináší velmi zajímavá a 

nová zjištění. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

 

Autor nemá úplně šťastně formulovaný cíl práce, kdy roli zde sehrává do jisté míry skutečnost, že 

čeština není autorovým rodným jazykem. Na druhou stranu výzkumné otázky jsou stanoveny 

jasně a srozumitelně: 

„1. Zjistit, jaká je integrační politika v ČR ve vztahu k ukrajinským migrantům 

z hlediska typologie integrace. 

• 2. Zjistit, jaká byla evoluce integrační politiky v ČR ve vztahu k ukrajinským 

migrantům od roku 2005, se zaměřením na migranty z Ukrajiny. 

• 3. Zjistit, k jakým problémům dochází u ukrajinských migrantů v souvislosti s 

přesunem do ČR a životem v ČR ve vybraných trajektoriích života. 

• 4. Jak integrační politika reaguje na tyto problémy ukrajinských migrantů jejich 

pohledem.“ 

 Výzkumné otázky autor je v průběhu práce zodpovídá.  

 

3) Strukturace práce; 

 

Po úvodních kapitolách věnovaných cílům, výzkumným otázkám a metodologii se věnuje autor 

teoretickému ukotvení své práce (viz dále). Následuje popis Ukrajiny jako emigračního státu a 

popis ukrajinské migrace v ČR v datech a výzkumech. Možná až příliš dopodrobna se autor věnuje 

současné politické situaci na Ukrajině. S ohledem na různou délku pobytu v ČR u ukrajinských 

imigrantů, je současná situace na Ukrajině příčinou pro emigraci jen u malé části z nich. Dále 

navazuje analýza integrační politiky ve vztahu k ukrajinským migrantům. Tato analýza je solidně 

zpracována a dokazuje autorovu schopnost pracovat s veřejně poltickými dokumenty i dostupnými 

statistickými daty. Poslední část se dívá na integrační politiku perspektivou samotných imigrantů 

z Ukrajiny. Přináší zajímavá zjištění zejména o možných bariérách neplnění cílů integrační politiky: 

heterogenita ukrajinských imigrantů, klientský systém či přílišné spoléhání se na ruskojazyčnou 

komunitu. Zde bych jen autorovi vytkla, že na základě několika rozhovorů zobecňuje 

charakteristiky imigrantů ze západní Ukrajiny (jako méně vzdělané) a imigrantů z východní 



 

 

 

Ukrajiny (vzdělané). K zobecnění charakteristik těchto dvou skupin by bylo zapotřebí kvantitativní 

šetření.  

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Práce prokazuje autorovu schopnost odborně argumentovat, opírat se o relevantní zdroje i 

kriticky uvažovat. 

   

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů 

 

Autor ve své práci vychází z různých teorií integrace a z teorie perspektivy životního cyklu. 

Teoretické ukotvení práce má logicky zdůvodněno, využívá relevantní literaturu a vhodně 

s vybranými teoriemi  pracuje, jak v rámci analytické části práce, tak  i při interpretaci výsledků 

vlastního empirického šetření.  

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

 

Autor krom práce s dokumenty realizoval vlastní šetření v terénu – rozhovory s 8 imigranty z 

Ukrajiny. Autor má srozumitelným způsobem popsán metodický přístup. Pracuje s relevantní 

metodologickou literaturou. Pro sběr dat si autor zvolil vhodně biografický rozhovor, který dobře 

koresponduje s teorií životní dráhy. Biografický přístup je vhodný, protože umožňuje srovnáním 

biografií různých ukrajinských imigrantů nalézt podobnosti a vzorce jejich životních drah 

s ohledem na jejich integraci od tzv. bodu zlomu, kterým je pro všechny respondenty imigrace do 

České republiky. V aplikační rovině, zejména při interpretaci výsledků výzkumu, však autor 

výhody tohoto přístupu plně nevyužil.  

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Předložená magisterská práce jako celek je důkazem velmi dobrého vhledu autora do sledované 

problematiky.  Autor využívá četné zdroje včetně zahraničních, správně cituje. Využívá 

sekundární i primární data. Prokazuje schopnost velmi dobře pracovat s daty sekundárními (různé 

výzkumné studie, dostupná statistická data, veřejně politické dokumenty). S primárními daty 

pracuje v některých částech práce velmi dobře a při jejich interpretaci  má argumentaci opřenu o 

další odborné zdroje. V práci se ale vyskytují i četné pasáže, kde autor předkládá jen dlouhé 

úryvky z přepsaných rozhovorů uvedené jednou větou, bez další interpretace. 

 

8) Stylistiky a formálního zpracování  

 

Po formální stránce je práce solidně zpracována, je přehledná a doplněná vypovídajícími tabulkami, 

schématy a grafy.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „C“ až „D“ dle výsledku obhajoby. 
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