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Cíl práce: Popsat a analyzovat nástroje integrace v České republice. U vybraných 
cizinců zjistit, zda jsou uspokojivě začleněni do naší společnosti.
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Počet stran příloh:   0   
Celkový počet odborných pramenů:   31 

1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle      X    

Samostatnost studenta                      
při zpracovávání  tématu X

Vyváženost teoretického výkladu a 
praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol

                
X

        

Práce s odbornou literaturou (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         X         

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu         X        

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)        X

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

               X                

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

                X



2. Slovní hodnocení:

 Výběr  tématu je vázán na osobní zájem autorky, na její uvědomění si faktu, že se 
Evropa stala velmi přitažlivou pro migranty z jiných kontinentů, a téma migrační politiky a 
úspěšné integrace cizinců je tak velmi aktuální. Uspořádání práce je klasické, najdeme v ní 
jak teoretickou, tak praktickou část.

Teoretická část poskytuje  stručnější  orientaci  v  problematice  migrace  a  integrace, 
nejprve obecně a potom s ohledem na EU a zejména ČR.  Kapitoly jsou řazeny logicky a 
dobře na sebe navazují. Drobným nedostatkem je občasná stylistická neobratnost. 

Praktická  část je  vedena  snahou  autorky  zjistit,  zda  vybraní  cizinci  jsou  dobře 
integrováni  do  naší  společnosti.  Za  tím  účelem  si  stanovila  několik  ukazatelů  úspěšné 
integrace,  na  něž  navázala  výzkumné  otázky.  Ty  pokládala  vybraným  jedincům  během 
strukturovaných  rozhovorů.  Do  svého  vzorku  zahrnula  cizince,  žijící  v  současné  České 
republice  minimálně  dva  roky,  různých  národností  a  kultur,  poznala  je  v  průběhu  svého 
života.  Jedná se o osm osob (čtyři  ženy a čtyři  muže).  Jejich výpovědi pak zaznamenala, 
stručně zpracovala a porovnala s ohledem na stanovené faktory úspěšné integrace. Získané 
poznatky samozřejmě nejsou zobecnitelné na všechny cizince u nás, přes to poskytují určitou 
informaci nejen o životě cizinců v Čechách, ale také o tom, jak tito lidé vnímají nás, Čechy.

Autorka se opírá o dostatečné množství aktuálních zdrojů informací, cituje a odkazuje 
v souladu s pravidly. V průběhu vzniku práce řádně konzultovala. 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:

- Shrňte svoje poznatky ohledně úspěšnosti integrace vybraných cizinců u nás.

- Co vypovídají o dotazovaných cizincích a co o naší majoritní společnosti?

- Které nástroje integrace považujete za nejúčelnější?

- Jak se Vaše poznatky dají v praxi využít a kdo je může využít?

4. Navržený klasifikační stupeň:  lepší velmi dobře 

V Praze  dne  3. 9. 2019                                                                Marie Dvorná  
                         vedoucí bakalářské práce
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