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Diplomantka téma zpracovala jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické vyváženě. 

Práce dokazuje, že studentka má potřebné odborné znalosti a přehled ve společenském dění, 

které se sledované oblasti týká. 

 

Formální úprava práce je uspokojivá, nevybočuje nijak z požadavků na tento typ práce. 

Stylistická úroveň je taktéž uspokojivá. Celý text je vhodně doplněn grafy a tabulkami, což 

zvyšuje přehlednost a srozumitelnost práce. Autorka se možná až zbytečně nechala unést 

potřebou vysvětlit v práci základní pojmy, jako je trh práce a migrace. V tomto případě se 

nejedná o pojmy, které by byly neznámé, a autorka v jejich deskripci nepřináší významné 

nové informace. Větší pozornost by si v tomto případě zasloužilo doplnění o zahraniční 

zdroje. To jsou však jediné výhrady k předkládané práci. 

 

Autorka si vybrala obtížné téma, které naráží na značnou nesourodost informačních zdrojů. 

V tomto případě je nutno autorku pochválit za to, jak využívala všechny typy dostupných 

zdrojů a předkládá čtenáři zajímavý informativní přehled. Za stěžejní můžeme považovat 

kapitolu číslo 4 a číslo 5. Kapitola 4 je velmi precizně zpracovanou analýzou současného 

stavu sledované problematiky. Kapitola číslo 5 dokresluje vhodně popsanou realitu 

prostřednictvím dotazníkového šetření, které se zabývá názory veřejnosti a samozřejmě 

zjišťovalo v další části informace od cizinců. Na škodu této aktivity je to, že autorka (nejspíše 

po dohodě s vedoucím práce) nesprávně použila některé metodologické postupy (použití 

hypotéz, v tomto případě tvrzení) dotazníkového šetření. Na výsledky šetření toto však nemá 

zásadní vliv. Studentka aspirační metodu pro stanovení atraktivity vybraných zemí. Analýzu 

zkoumaného jevu můžeme považovat za precizní a splňující všechna potřebná kritéria 

diplomové práce a výše uvedené výhrady jsou pouze formálního charakteru. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké byly největší obtíže při sběru dat u obou cílových skupin, jakou osobní zkušenost si 

odnáší ze setkání s cizinci a organizací, která jim pomáhá? 

2. Hlavní překážky integrace cizinců na pracovní trh? 
 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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