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Získat poznatky, které vypovídají o důvodech migrace do ČR a o 

efektivnosti imigrace v jednotlivých českých krajích, přičemž 

kriteriem efektivnosti je především účelné uplatnění migrantů na 

trhu práce. 
Vedoucí diplomové práce prof. Jaroslav Macháček 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací   x  
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

  x  
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Migrace představuje podstatnou součást tématiky, spojené s regionálním vývojem. Analýza 

aktuálních migračních dat, srovnávání územních celků s ohledem na migrační parametry a 

posouzení dopadů migračních procesů na významné ekonomické a sociální oblasti, na 

pozadí teoretických konceptů, což přináší hodnocená práce, přispívá k rozvíjení daného 

odborného potenciálu.  

 

 



Struktura práce je koncipována tak, aby zahrnovala základní pojmové kategorie, 

charakteristiku legislativních prostředků a strategií aplikovaných v oblasti migrace v ČR, 

odpovídající přehled teoretických konceptů a empirickou část, obsahující vybrané okruhy 

dat, jejich zpracování a zhodnocení. V případě posuzované práce není uplatnění teoretické 

argumentace, kterou přináší subkapitola 1.4, ve zpracování a zhodnocení empirických 

podkladů dostatečně patrné. Je však zřejmé, že autorka disponuje dobrou orientací 

v pojmech a terminologických kategoriích, souvisejících s tématem. 

 

Hlavní cíl práce je vymezen v rámcové, značně obecné podobě. Z textu je nicméně patrné, 

že záměrem práce je ozřejmit význam a intenzitu migračních procesů na úrovni 

sledovaných územních celků z hlediska vybraných, pro migrační analýzu podstatných, 

charakteristik a kritérií. Cenné jsou mimo jiné poznatky související s rozdílným tempem 

nárůstu imigrace v jednotlivých českých krajích. U obou hlavních kapitol i v případě 

některých subkapitol by však na jejich popisné součásti měly navazovat i autorčina vlastní 

zhodnocení.  

 

Empirická složka tvoří podstatnou součást práce. Diplomantka ji zpracovala v obsahovém 

rámci, který si vymezila, s důkladností. (Práce obsahuje 12 grafů, zdrojem řady z nichž je 

vlastní zpracování údajů a 7 tabulek.)  Zpracovávané údaje jsou systematicky uspořádané a 

výsledkem jejich regionálního porovnání a vyhodnocení jsou poznatky, které ozřejmují 

některé podstatné aspekty vývoje imigrace ve sledovaných územních celcích.   

 

Odkazy a citace vyhovují příslušným nárokům, referenční aparát tvořený poznámkami pod 

čarou, není v práci využíván.  Formální i stylistická úroveň práce je dobrá, okruh použitých 

zdrojů přiměřený, z hlediska četnosti i věcného zaměření. Je zřejmé, že autorka projevuje o 

danou problematiku zájem.. V rámci ústní obhajoby bude příležitost v některých směrech 

přínos práce více konkretizovat. Práce splňuje z hlediska kvality obsahu, rozsahu a 

formálních náležitostí požadavky kladené na tento typ studií. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky: 

 

1. Jaká jsou podle autorky hlediska, na základě kterých možno posuzovat míru 

„integrace“ imigrantů v cílovém území? 

2. Existuje významnější souvztažnost mezi ekonomickou výkonností českých regionů 

(krajů) a atraktivitou těchto regionů pro imigranty? 

3. Jaké jsou reálné příčiny více než desetinásobného nárůstu ruských imigrantů 

v Moravskoslezském kraji v období 2006 – 2014? 

 

 

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

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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