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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Autorka stanovila cíl práce jako “prvotní zmapování situace týkající se: zdraví českých migrantů ve 
Velké Británii, jejich péče o zdraví, formální a neformální zdravotní péče a faktorů majících vliv na 
využívání formální zdravotní péče” (str. 1). Stanovený cíl se autorce podařilo naplnit.   

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   
vhodnost příloh apod.): 

V teoretické části autorka nejprve samostatně krátce vymezuje koncepty migrace a zdraví, aby je v 
následujících kapitál propojila z hlediska tří úrovní. Dále se věnuje determinantům zdraví migrujících a 
jejich péče o zdraví, přičemž argumentaci staví na dobré rešerši zahraničních studií. Část práce 
věnovaná představení metodologie výzkumu je v poměru celé práce nestandardně rozsáhlá, což je 
zapříčiněno náročností zvoleného výzkumného designu. Jedná se smíšený výzkum kombinující online 
dotazník a polostrukturované rozhovory. Autorka pečlivě představuje všechny své výzkumné kroky a 
rozhodnutí. Podkladem pro analýzu jí bylo 255 respondentů kvantitativní části výzkumu a 8 
kvalitativních rozhovorů. Jelikož byla hlavním těžištěm výzkumu kvantitativní část, je tak také  vhodně 
strukturována prezentace výzkumných zjištění. V samotných kapitolách autorka umně propojuje 
zjištění z dotazníků a rozhovorů, ale také diskutuje s dalším věděním z oblasti migrace a zdraví.  

Přílohy práce jsou vhodně tvořeny jednak tabulkami s popisnými statistikami a dotazníkem.  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Text splňuje veškeré formální požadavky na diplomovou práci - standardní grafická úprava, 
dodržování citační normy a správné odkazování na literaturu, přehledné členění kapitol a 
srozumitelnost jejich argumentace. Jazykový projev je vyzrálý, text čtivý. Tabulky  a grafy jsou vhodně 
zasazeny do textu a kvalitně zpracovány.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  
 originalita myšlenek apod.): 

Celkový dojem z předkládané práce je výborná. Michaela Kuntová si stanovila cíl, který se jí povedlo 
kvalitně naplnit. Na výsledném textu je vidět, že tak učinila velmi pečlivě a zodpovědně.  



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  
   tři): 

- 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
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