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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Studentka zpracovávala diplomovou práci zabývající se vývojem zahraniční imigrace v České 

republice a jejími regionálně ekonomickými stránkami. Cílem práce bylo zhodnotit pozici 

imigrantů v České republice. První část diplomové práce se zabývá teoretickými aspekty 

migrace a vývojem migrační a integrační politiky v České republice. Druhá část práce hodnotí 

imigraci do České republiky dle vybraných hledisek. Analýza byla provedena nejen na úrovni 

národní, ale také byl analyzován počet cizinců v krajích České republiky.   

 

Cizinci v České republice byli v práci analyzováni z kvalitativního i kvantitativního pohledu. 

Analýza pozice cizinců v českém prostředí je zpracována komplexně, je doplněna grafy a 

tabulkami, které do práce funkčně zapadají. S ohledem na vybrané téma, mohla studentka 

analýzu cizinců v krajích České republiky doplnit o vztah s ekonomickou výkonností kraje.  

 



Předložená diplomová práce splňuje náležitosti kladené na diplomovou práci po obsahové i 

po tematické stránce. Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji diplomovou práci 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře.  

 

V rámci diskuze doporučuji položit následující dotazy: 

1) V diplomové práci se zabýváte vývojem migrační a integrační politiky v České 

republice. Stručně zhodnoťte současné priority migrační a integrační politiky České 

republiky.  

2) Na straně 23 se zmiňujete o projektu zelených karet, který byl spuštěn v roce 2009. 

V souvislosti s tímto tématem objasněte následující dva pojmy modrá karta, 

zaměstnanecká karta. 
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