Posudek na bakalářskou práci Elišky Jaškové Integrace cizinců do české
společnosti
Cílem této bakalářské práce je „popsat a analyzovat nástroje integrace cizinců v České
republice“. V teoretické části autorka vysvětluje základní pojmy, jako je integrace, migrace
apod., popisuje typy a formy integrace, rozebírá integrační politiku ČR a ukazuje roli
nestátních organizací v této oblasti. Přitom vychází z dostatečného množství relevantních
knižních a internetových zdrojů.
V praktické části použila autorka metodu strukturovaného rozhovoru, který realizovala
s osmi cizinci různých národností žijících u nás různě dlouhou dobu, a snažila se zjistit, do
jaké míry jsou začleněni do české společnosti. Vhodně si vytypovala sedm kategorií, které
mohou dokládat integrovanost respondentů (znalost češtiny, zaměstnání, čeští přátelé,
slavení českých svátků apod.), a na jejich základě vypracovala baterii otázek.
Škoda jen, že tento cenný materiál příliš nevyužila v závěrečném shrnutí poznatků
z výzkumu. Toto shrnutí je zpracováno dosti povrchně. To je možná dáno i tím, že autorka
použila striktně strukturovaný rozhovor a ten jí dostatečně neumožňoval vést jednotlivé
respondenty k tomu, aby šli více do hloubky svých tvrzení. Proto i autorčina interpretace
získaných poznatků je příliš formální, autorka v zásadě podává jen sumář lakonických
odpovědí a uchyluje se často k módním publicistickým frázím. To však svědčí i o značné
stylistické neobratnosti autorky, jež se projevuje i v teoretické části práce. (Např. při
definování základních pojmů používá definici kruhem. Viz s. 15 V celku lze integraci a její
proces vysvětlit jako proces integrace osob nebo skupin do společenského celku.)
Poznámka na okraj: Jelikož studenti mají uvádět i anglický název a anotaci práce,
měla by i tomu být věnována pozornost. Nejsem anglistka, ale anglický název práce
Integration of a foreigners into the Czech society považuji za sice srozumitelný, ale
mluvnicky nesprávný.
Přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi
dobře/dobře.
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