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1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 

Autor si pro svou práci zvolil aktuální oblast integrační politiky na regionální úrovni. Autor 

proved kvalitativní šetření – 6 rozhovorů s liniovými pracovníky neziskových organizací a 

jejich perspektivou identifikoval některé problémy pražské integrační politiky.   

 

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 

Autor má poměrně jasně definované výzkumné cíle: „zjistit, jakým způsobem probíhá 

implementace integrační politiky prostřednictvím nestátních neziskových organizací na 

území Prahy“ a „nalezení implementačního deficitu při implementaci integrační politiky 

prostřednictvím nestátních neziskových organizací na území Prahy.“  Od tohoto cíle 

odvozuje výzkumné otázky, které v závěru práce víceméně zodpovídá.  

  

3) Strukturace práce; 

Autor práci rozděluje na teoretickou a praktickou část. Z hlediska teoretického ukotvení 

zvolil teorii implementace, integrace a teorii občanského sektoru (viz dále). Trochu 

nelogicky zařazuje do teoretické práce i vývoj integrační politiky v ČR. V této kapitole je 

jednou ze subkapitol Pražská koncepce integrace, která by měla, s ohledem na celkové 

zaměření práce, mít vlastní kapitolu. Kapitola věnovaná vývoji integrační politiky a pražské 

integrační politice je velmi popisná a opírá se o poměrně omezený počet zdrojů. Následuje 

výzkumný část, kde autor předkládá výsledky vlastního empirického šetření a opět 

nelogicky, až na konec práce, vložil vymezení aktérů integrační politiky v Praze, které bych 

očekávala spíše v subkapitole věnované pražské integrační politice.  

  

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 

Argumentace je na velmi nízké úrovni. Autor se opírá o minimální penzum odborné 

literatury.  Také se odvolává na poměrně staré zdroje dat. V Úvodu, kde vymezuje problém, 

se např.  odvolává na data z roku 2011, ale i např. 2008, kdy data k migraci jsou v ČR 

v dispozici za každý rok.  
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Jistým kladem je, že se autor opírá o vlastní empirické šetření, které je díky vhodnému 

výběru informantů přínosem, ale postrádám při interpretaci těchto rozhovorů provazování 

s dalšími zdroji (veřejně politickými materiály, studiemi na dané téma, apod.).  Autor sice 

identifikoval v rozhovorech klíčová témata, ale v zásadě je neinterpretuje, jen předkládá 

vyjádření respondentů.  

 

5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 

 

U zpracování teoretických východisek musím autorovi vytknout, že v některých případech 

nepoužívá primární odborné zdroje, ale zdroje převzaté, a to i z diplomových prací (např. 

na str. 14 [Potůček 2005 v Karadžosová 2012:39]. Odvolávání se na převzaté zdroje se 

objevuje poměrně často i jinde v práci: str. 33 [Havlík 2008 v Karadžosová 2012: 23],  

str.35 [Ambert 1995 v Karadžosová 2012: 21] či str. 36 [Hendl 2005 v Karadžosová 2012: 

22]. Autor také odkazuje na zahraniční studie, aniž by je odcitoval - str. 13: „Některá 

odborná literatura rozlišuje čtyři dimenze sociální integrace cizinců“. Zde mu chybí odkaz 

na zdroj (Bosswick a Heckmann, 2006). Autor, kromě teorie implementačních modelů, 

s danými teoriemi dále nepracuje, ani na ně neodkazuje. 

 

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 

Autor si s ohledem na cíle práce a výzkumné otázky vhodně zvolil kvalitativní přístup. 

Autor však v popisu metodologie až příliš podrobně popisuje jednotlivé metody, včetně 

těch, které ani nevyužívá str. 27 až 30. Na metodologickém přístupu oceňuji výběr 

respondentů, ale postrádám v práci popis, jak k němu autor došel. 

 

7) Využití literatury a dat; 

Autor pracuje s minimálním objemem převážně české literatury. Špatně cituje internetové 

stránky a u některých strategických materiálů mu chybí rok -  např. na str. 20 u Strategie 

migrační politiky České republiky. Data z rozhovorů – viz výše. 

 

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

Výhrady mám k citování literatury. Ostatní formátování práce a stylistika je na 

ucházející úrovni.  

 

I přes výše uvedené připomínky doporučuji práci přijmout k obhajobě 

a hodnotit ji známkou „E“. 

 

 

Datum:  18.9. 2018                                                                        Podpis: 
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