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Autorka práce zpracovala aktuální a společensky stále rezonující téma integrace cizinců, potažmo 

imigrace z pohledu sociální práce, čímž téma vhodně přizpůsobila studovanému oboru. Po stránce 

struktury je práce členěna do dvou částí, teoretické a empirické, kdy část teoretická je členěna do pěti 

kapitol a věnuje se nejprve rozpracování pojmosloví, legislativy a posléze se zabývá teoretickou 

komparací jednotlivých klíčových pohledů, které si studentka v úvodu práce stanovila – integrace 

z perspektivy státu, z perspektivy sociálního pracovníka a organizací, které integraci napomáhají. 

Vytyčenou strukturu studentka dodržela a jako celek teoretická část je kompaktní a souvislá. Formální 

úprava odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

Autorka v práci využívá věcného, odborného stylu a využívá jeden z přípustných způsobů citace zdrojů. 

Zdroje jsou rozmanitého charakteru, využívá literaturu české i zahraniční provenience, informace 

z webových stránek organizací i veřejné správy. Nutné je zejména zdůraznit, že zejména zahraniční 

zdroje finské veřejné správy si musely vyžádat ve značném množství práci s překladem, a ne tedy práci 

pouze s českým jazykem. Uvádění zdrojů a členění dle typu odpovídá nárokům na diplomovou práci. 

Přílohy jsou vloženy přímo v textu práce. 

Zdá se jako nevyužitý potenciál, že v kapitole týkající se právě organizací se autorka více nevěnovala 

právě běžné a rutinní práci sociálních pracovníků, kteří se v první linii podílejí na integraci cizinců. Je 

jim bohužel věnováno pouhé shrnutí a dále se autorka věnuje zvláštním akcím, které směřují spíše 

k osvětě majoritní společnosti. Oceňuji však, že autorka se věnovala i problematice minority uvnitř 

minority a vyzdvihla projekty věnující se znevýhodněným skupinám uprostřed komunity cizinců. 

Domnívám se také, že by bylo vhodné vypořádat se s pojmoslovím, které se týká přímo objektu práce – 

v jakých kontextech se mezi odbornou veřejností hovoří o cizincích, kdy o imigrantech a uprchlících. 

Naopak pevné zakotvení v teoriích autorka zajistila přehledem teorií a přístupů využívaných v praxi 

v kapitole 4. 

Teoretickou část autorka doplnila empirickou částí, ve které popsala realizaci vlastního šetření mezi 

sociálními pracovníky. Autorka dostatečně vysvětluje svůj úhel pohledu a důvod šetření pouze na české 

straně. Následuje metodologie, cíl výzkumu, operacionalizace a autorka popisuje zde vybraný vzorek 

respondentů. Autorka zároveň zcela věcně upozorňuje na limity svého šetření, které spatřuje zejména 

v malém vzorku navrátivších se dotazníků.  

Samostatná kapitola je věnována výsledkům a interpretaci šetření. Výsledky prezentuje autorka pomocí 

grafů a tabulek, a v případě otevřených otázek uvádí odpovědi konkrétních respondentů. Adekvátně tak 

využívá data získaná z dotazníkového šetření. Toto zpracování dat je doplněno obsáhlou diskuzí v osmé 

kapitole práce. Zde autorka jak prokazuje svůj přehled v dané tématice, tak i prohloubení znalostí a 

poznání díky dotazníkovému šetření a při psaní práce. 

Navrhované hodnocení: 

Studentka do své práce promítla mimo jiné i svou osobní angažovanost v daném tématu, které 

zpracovala odborně a pečlivě. Práce je vhodně doplněna autorkou provedeným šetřením. Navrhuji 

hodnocení stupněm výborně. 



Podněty pro diskuzi při obhajobě: 

Kterou dílčí zkušenost ze své praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům si ceníte nejvíce? 

Je dle Vašeho názoru rozdíl ve využívání pojmů uprchlík, imigrant, cizinec? 

 

Dne 3. 9. 2019 v Pardubicích 

         Barbora Petráš Kampová 

 


