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Teoretická část velmi hezky a strukturovaně uvozuje sledované téma. Autorka začíná 

vymezením pohledu na proces migrace, představuje koncepci integrace a to na různých 

úrovních a nakonec představuje přehled institucí a rámců, které téma migrace a integrace 

v terénu skutečně ovlivňují  - od politik až po pomáhající organizace.  

V druhé části teoretického úvodu autorka představuje novou profesi interkulturního 

pracovníka a zasazuje ji do kontextu ostatních pomáhajících profesí. 

Teoretická část je psaná velmi čtivým jazykem. Autorka dobře využívá literaturu, téma 

představuje strukturovaně a systematicky postupuje od obecnějších termínů až k tématu, 

které v praktické části zkoumá pomocí metod terénního výzkumu. 

Empirická část je napsaná výborně. Autorka velmi precizně popisuje jednotlivé kroky v rámci 

výzkumu, výzkumnou otázku, výzkumnou strategii, volbu vzorku i etické aspekty výzkumu. 

Velmi zevrubně a dobře popisuje svoji roli jako výzkumnice, která má zároveň díky vlastní 

zkušenosti s terénní prací v jedné z NNO vhled do reálné situace respondentů. 

V empirické části trochu nesourodě vystupuje ta část textu, kdy se autorka snaží především 

na základě informací Asociace pro interkulturní práci vymezit tento obor. Odvolává se zde na 

Listinu základních práv a svobod i na podklady ze stránek Asociace. Vzhledem ke zbytku textu 

tato část působí trochu povrchně. Vyžadovala by si buďto hlubší analýzu založenou např. i na 

studiu zahraničních zdrojů nebo naopak zkrácení, které by vzhledem ke zbytku práce bylo asi 

schůdnější.  

Co se samotné práce s daty týče – autorka velmi jasně představuje získané informace, data 

interpretuje citlivě a dobře celé téma strukturuje. 

Výborná je pak závěrečná část práce, kde autorka konfrontuje výpovědi respondentů se 

standardy práce interkulturního pracovníka tak, jak jsou představeny v teoretické části. 

Práce je výborná na mnoha úrovních. Autorka si zvolila velmi nové a důležité téma, ke 

kterému přistupuje strukturovaně a zodpovědně. Dobře téma ukotvuje v teoretickém rámci, 

ten výborně provazuje s nastavením celého výzkumu. Výzkum je velmi dobře proveden a 

jeho výsledky autorka znovu konfrontuje s představenými teoriemi. Tento způsob práce jí 

umožňuje popsat nejen povrchní vrstvy sledovaného problému, ale nahlédnout i do větší 

hloubky, k čemuž by ostatně kvalitativní výzkum měl sloužit.  

Z výše zmíněných důvodů navrhuji hodnocení 1 a doporučuji práci k obhajobě. 


