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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 

1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Téma jako takové je aktuální a dobře zvolené. Nicméně vzhledem k pochybnostem ohledně 

vhodně zvolených metod analýzy i přínosu hodnocení, zda se jedná o bottom-up či top-

down implementaci vidím vědecký přínos práce jako omezený. 

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Za dobře stanovené považuji téma práce, lákavý je i název práce, nicméně položení otázek 

a hlavně jejich zodpovězení považuji za problematické. 

 

Student si klade za cíl (a) hodnotit implementaci integrační politiky vůči cizincům na území 

hl.m. Prahy prostřednictvím NNO. Přibližuje koncepci integrace cizinců hl.m. Prahy, ale 

neoperacionalizuje, co pod integrací v jednotlivých – koncepcí vytyčených - bodech vidí 

(např. soužití s majoritou – jak tuto oblast můžeme hodnotit bez potřebné 

operacionalizace?). V rozhovorech se pak spíše zaměřuje zejména na pozici a problémy 

NNO, přitom pojmenovávané problémy mohou, ale nemusí být s vytyčenou oblastí spojené. 

Navíc, a to je zásadní, vidí pražské migrační NNO pouze jako servisní subjekty naplňování 

koncepce. To ale nutně není jejich role. Tyto NNO skutečně servisní roli plní a na 

aktualizace koncepce se podílejí, ale jejich servisní role je pouze částečná. Zodpovědnost za 

implementaci padá na Integrační centrum Praha (ICP), respektive příslušné politiky. 

Migrační NNO pod ICP nespadají, jen s ním v určitých segmentech své práce spolupracují. 

 

Protože se student ptá na něco jiného, než ve skutečnosti chce zkoumat, dostává i jiné 

odpovědi, ze kterých vyvozuje zavádějící závěry. To je bohužel symptomatické pro celou 

řadu zkoumaných oblastí. Například, pokud se ptá představitelů NNO, zda existují ve 

vztahu k ostatním aktérům integrace nějaké komunikační překážky, a tito představitelé 

povětšinou odpovídají, že komunikaci mají dobrou, nelze z toho vyvodit, že vztah např. 

s ministerstvem vnitra je paušálně ze strany NNO dobrý  (, přestože to tak jistě v některých 
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případech bylo i uvedeno). Jednoduše: absence komunikačních překážek ≠ dobrá 

komunikace  ≠  dobrý vztah s aktérem X. Stejně tak pokud jeden respondent uvede, že má 

s aktérem X dobrý vztah a další respondent uvede, že v komunikaci problém nevidí, 

neznamená to, že oba dva mají s X dobrý vztah atp. Nejde přitom o hnidopišství, ale o 

nutnost vyvozovat reliabilní závěry z výzkumu. K tomu je třeba dodat, že výzkumník si 

musí i ze své pozice být vědom, že k některým závěrům se vůbec nemusí dostat, bude 

například NNO X povídat o svých problémech s Y, když Y je jejich hlavní donor?  

 

S pozicí dotazovaných NNO je spjato i to, že ze své pozice (pravděpodobně) koncepci 

integrace cizinců Hl.m..Prahy podporují, ale mají k ní (pravděpodobně) značné výhrady. Ze 

struktury otázek, právě díky absenci operacionalizace, není jasné, zda se student ptá na 

jejich názor (což se tak jeví) k integraci obecně nebo právě k výše zmíněné koncepci. Tedy 

opět je mylný předpoklad, že magistrátem vytyčené cíle jsou totožné s cíly migračních 

NNO (spíše budou jejich podmnožinou), například jen proto, že pražská koncepce totálně 

opomíjí řadu skupin cizinců (např. ty bez oprávnění k pobytu) s nimiž (z jiných finančních 

zdrojů) oslovené NNO nezřídka pracují. Jak tedy odpovědím (a z nich vyvozovaných 

závěrů) vlastně rozumět? 

 

Zcela matoucí pak je, že se v otázkách po splnění integračních cílů student ptá respondentů 

na integrační cíle národní koncepce, nikoli integrační cíle pražské integrační koncepce. Sám 

autor uvádí, že pražské cíle vycházejí z národní koncepce, ale jsou přizpůsobeny lokálním 

specifikům (p. 26), které následně uvádí. Nevím, zda šlo o politováníhodný omyl nebo 

trestuhodnou nedbalost, jisté však je, že přestože jsou cíle obou koncepcí spjaté, jistě nejsou 

totožné a nelze je zaměňovat.   

 

Druhý cíl práce je (b) zjistit, zda implementace integrační politiky probíhá dle modelu 

botám-up či top-down. I přestože je zapojení NNO při vytváření aktualizace pražské 

koncepce v českém migračním prostředí s nadsázkou až zázračné, rozhodně se nelze 

ztotožnit se závěry autora, že by zapojené NNO byly schopny měnit „zákony a regulace“ 

(p.65), NNO jsou schopny ovlivnit spíše některé parametry koncepce, zásadní rámec však 

určuje ministerstvo vnitra, jehož roli ve své úvaze a zkoumání vytváření koncepce autor 

nezohledňuje.  

 

3) Strukturace práce; 

Struktura práce je vyhovující, s logickým a odpovídajícím vystavěním. 

 

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

 

Autor se dopustil rady zásadních přehmatů v oblasti vyvozování závěrů – viz výše. Text 

obsahuje i řady omylů či nepřesností. Namátkou uvádím některé níže: 

 

• Popis Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty (p. 25) je nejen 

nepřesný, ale i zavádějící (činnost, chybí celé jméno, role zmínky není v textu 

jasná). 

 

• Autor by měl být opatrnější při tvorbě některých vět: např. Česká republika, byla vždy 

místem, kam přijíždějí cizinci… (p.5).   
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• Některé statistické údaje jsou z roku 2009, což, vzhledem k podobnému trendu 

zásadně nevadí, ovšem pokud je možné použít primární data, proč citovat starší a 

sekundární? Navíc přibližovat počty studentů na roce 2007 (s. 5) je již bez zřejmého 

důvodu vyloženě nevhodné. 

 

• Výčet zdrojů financování NNO (s. 7) je velmi rigidní a proto i zavádějící. 

 

• Nezpochybňované přijetí toho, že národní integrační strategie klade důraz na lokální 

aspekty, vidím jako problematické. Pokud by se student podíval na finanční objemy 

alokovaných prostředků, konkrétní opatření a aktivity obcí, zjistil by, že se i přes 

zlepšující situaci v této oblasti (z velké míry právě i kvůli síti CPIC) realita více než 

pokulhává za proklamovaným stavem a cíly. 

 

• Autor opakovaně uvádí, že koncepce integrace hl.m. Prahy byla vypracována v roce 

2012, nicméně v popisu i odkazech je až rok 2014, jak to tedy bylo? 

 

• Koncepce hl.m. Prahy by si zasloužila i nějakou reflexi. Např. proč (téměř výhradně) 

cílí pouze na občany třetích zemí? 

 

• Koncepce integrace (národní) by si zasloužila ve svém vývoji hlubší reflexi – ano, 

bývá aktualizovaná, ale drží se ve stejném duchu? Jakým směrem a jakými trendy se 

ubírá? Informace by si zasloužil i způsob vzniku a vznik jako takový CPIC v Praze. 

 

• Věta, že [Migrační nevládní neziskové organizace] Fungovaly v rámci již zmíněné 

národní koncepce (integrace cizinců)…(p .24.) je velmi zavádějící, tyto NNO 

fungovaly většinou 8-10 let před sepsáním jakékoli integrační koncepce, ba dokonce 

jí, respektive koncepčnější směřování státu v oblasti migrace a integrace, 

dlouhodobě snažily prosazovat. Předkládaný popis NNO vytváří dojem, že jejich 

působnost byla (a je) podporována ze strany státu, respektive MV. Odpověď na tuto 

otázku je dle mého názoru a zkušeností poměrně složitá a nepříliš líbivá. 

Zjednodušeně řečeno - na jednu stranu je existence migračních nevládních 

organizací státem podporována, nicméně podpora se týká zejména jejich servisních 

služeb (z tohoto pohledu by bávalo užitečné použít trochu jinou typologii NNO než 

třeba OECD) a značná část evropských peněz je ČR alokována s předpokladem, že 

bude směřovat k NNO či podobným subjektům. V jiných ohledech je vztah NNO a 

státu, zejména MV, spíše ambivalentní, neboť jsou tyto organizace k realizaci české 

integrační a migrační politiky poměrně kritické a snaží se prosazovat lidsko-

právnější perspektivy či tlačí na koncepčnější a pojetí těchto témat či politik výrazně 

více založených na znalostech. Situaci ani nepomáhá skutečnost, že z velké části 

vyhrávají případy migrantů/azylantů, které se dostanou k českým či evropským 

soudům. Předkládaný popis NNO z tohoto důvodu považuji za zavádějící. 

 

• V případě psaní o integrační politice je alespoň v úvodu občas explicitně třeba vnímat, 

že se jedná o tyto politiky vůči migrantům/cizincům, integračních politik je celá 

řada… 

 

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 
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Autor nevolí teoretická východiska a přístupy špatně, na základě analýzy, kterou dělá, si 

však nejsem jistá, zda jim opravdu rozumí, spíše se zdá, ale mohu se mýlit, že je bez 

hlubšího porozumění tak-nějak aplikuje. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

K metodologickému postupu mám řadu otázek. Autor postupuje výzkumným designem 

případové studie, realizuje polostrukturované rozhovory, které skrze metodu tematické 

analýzy analyzuje. Tento postup, konkrétně aplikování tematické analýzy na 6 

polostrukturovaných rozhovorů, nepokládám za vhodný. Na to, aby autor na souboru těchto 

několika málo rozhovorů, kde se explicitně ptá např. po finančních překážkách, 

identifikoval kód „nekontinuálnost financí“ tematickou analýzu dle mne – zejména s 

ohledem na polostrukturované rozhovory (a tedy již předem vytyčená témata!) a charakter 

získaných dat nepotřeboval a tedy tak vhodně neaplikoval. Vzhledem k tomu, že se ale 

autor s tematickou analýzou poměrně dobře seznámil, nepovažuji tuto výtku za zásadní. 

 

7) Využití literatury a dat; 

 

Využití literatury pokládám za nedokonalé. Pokud práce staví na nějakých odborných 

zdrojích, týkají se tyto zdroje zejména metodologie, zdrojů k obsahu práce je poměrně 

málo, přestože hojně existují. Za zásadní považuji opomenutí některých velmi aktuálních 

zdrojů, příkladem budiž zhodnocení potřeb cizinců v hl.m. Praze z podzimu 2017 (autorky 

Tollarová, Leontyieva et al.), kterou si nedal vypracovat magistrát hl.m. Prahy.  

 

Práce z velké míry čerpá i z ostatních diplomových prácí, s ohledem, že se jedná na aktuální 

a vyvíjející se téma, je toto v pořádku, škoda ovšem je, že se autor nezřídka spokojí 

s citacemi jiných autorů v těchto dílech a těmto autorům se věnuje jen zprostředkovaně. 

Těžko tak může skutečně potřebným informacím porozumět. 

 

Autor také málo využívá zahraniční literaturu, což by tolik nevadilo, kdyby zahraniční 

studie neměly k tématu, co říci, opak je ovšem pravdou.  

 

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 

 

Práce je psaná kultivovaným jazykem, formální zpracování vyhovuje požadavkům. 

V citacích se vyskytují drobné, leč stále akceptovatelné nedostatky.  

Z výše uvedených důvodů nedoporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou F „nedostatečně“. 

Nad rámec hodnocení dodávám, že získaná a sebraná data jde dobře pro 

diplomovou práci využít, práce by však potřebovala redefinovat cíle, doladit výše 

zmíněné nedostatky a o něco více se ponořit do odborných zdrojů.  

Přestože za ideální vidím přepracování práce, současná verze je na hraně 

obhajitelnosti, při přesvědčivé obhajobě, kde student ukáže, že porozuměl 
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problémům, které se v diplomové práci vyskytly, si je možné představit i její 

obhájení. 

Datum:     14.9.2018                                                            Podpis: 

 


