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Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice integrace migrantů, resp. problematice sociální 

práce ve vtahu k migraci. Zabývá se otázkou, jak pracovníci na pozici interkulturního pracovníka 

reflektují svoji profesi, jak ji definují a jak vnímají její význam ve vztahu k integraci migrantů. Práce je 

založena na kvalitativní metodologii, autorka vedla polostrukturované rozhovory se šesti 

intekulturními pracovnicemi.  

Předkládaná práce odpovídá žánru kvalifikační práce, je standardně členěna. Jednotlivé části práce 

pak na sebe navazují a v mnohých momentech i spolu komunikují. Z hlediska konceptualitzace, 

autorka zastřešuje svoji studii institucionální teorií migrace, která říká, že povahu migrace ovlivňují 

instituce, které vznikají v důsledku migračních a postmigračních procesů. Druhým konceptem, který 

se nabízel, byla integrace. Větší část práce s literaturou pak představovala kontextová kapitola, která 

je věnovala jednak otázce přistěhovalectví do ČR, neziskovým organizacím a představení zkoumané 

organizace, Integračnímu centru Praha. Do kontextových kapitol v podstatě náleží i kapitola, 

popisující standardy profese interkulturního pracovníka. S ohledem na návaznost textu ji však 

autorka zařadila bezprostředně před vlastní analýzu dat. 

Jak bylo výše sděleno, jedná se o empirickou studii. V tomto směru Oksana Belkova provedla úspěšný 

výzkum. Využila svoje kontakty na neziskovou organizaci při vstupu do terénu.  Zároveň reflektovala 

svoji pozici ve výzkumu a promýšlela výhody a nevýhody svého vztahu ke zkoumanému terénu. Tedy 

svůj výzkum představila adekvátně. V rámci obhajoby by mohla autorka uvažovat, jak by mohla tato 

práce přispět k posílení či proměně pozice interkulturního pracovníka. 

Vlastní analýzu rozhovorů Oksana Belkova rozdělila do tří částí. V první části si autorka klade otázku, 

jak reflektují interkulturní pracovníci svoji zkušenost v dané profesi, druhá část je věnována reflexi 

práce s klienty, třetí se věnuje otázce spolupráce v rámci organizace a čtvrtá sleduje kompetence, 

které jsou podle informátorek pro profesi důležité.  Na základě textu bych vyzdvihla několik poznatků 

autorky. V prvé řadě pro pracovnice je profese interkulturního pracovníka interpretovaná jako práce, 

která je naplňuje a dává jim smysl, protože umožnuje osobní růst. V tomto směru jsou akcentováni i 

kolegové, což jsou pro informátorky v podstatě partneři či spolupracovníci. Naopak migranti, kterým 

poskytují službu, jsou většinou interpretováni výhradně jako klienti, resp. interkulturní pracovnice 

drží hranici. Právě snad i proto svoji práci překvapivě nepropojují se svojí migrační zkušenosti, resp. 

jen výjimečně tak činní. Důvodem ale jistě je, že až na výjimku mají interkulturní pracovnice s migrací 

zkušenost v kontextech migrace vysoce kvalifikované pracovní síly. To znamená, že jejich postoje a 

identity jsou kosmopolitní. Zajímavý je oddíl „Vnímání profese okolím“, kde autorka ukazuje, že 

interkulturní pracovnice čelí sociálnímu zneuznávání ze strany okolí. V rámci obhajoby proto můžeme 

diskutovat do jaké míry je aspekt sociálního zneuznávání záležitostí vztahu potencionálních možností 

pracovníka a pracovní pozicí, či se jedná o tak jako tak „znehodnocené místo“  na trhu práce. 



V závěrečných částech autorka propojuje svůj výzkum s odbornou literaturou. V prvé řadě uvažuje o 

vyjednávání profese interkulturního pracovníka ve vztahu ke standardům profese. Upozorňuje např. 

na fakt, že informátorky explicitně nehovořily o koncepční práci, jako náplni sledované profese. Bylo 

by nicméně zajímavé, zda právě v jejich každodenních rutinách se ona koncepčnost neskrývá. Tento 

závěr plyne i z toho, že informátorky kladly tak velký důraz na osamostatňování klientů. Nejen, že je 

to téma spojené se sociální prací jako takovou, ale právě ve vztahu k Interkulturní práci by bylo 

zajímavé sledovat, v jakých oblastech se tak děje, resp. jaké oblasti informátorky zdůrazňují. 

Odpověď na tuto otázku dává v podstatě šestá kapitola, která zvažuje dimenze integrace ve vztahu 

k práci interkulturního pracovníka. 

Představení a interpretace dat je poměrně zdařilá, možná by bylo prima data více propojovat a vidět 

je ve větších souvislostech. 

Po jazykové stránce si text zaslouží korekturu. 

Ve své bakalářské práci Oksana Belkova ukázala, že si osvojila práci s literaturou, umí si klást 

výzkumné otázky, úspěšně realizuje výzkum, který se stane základem analýzy a interpretace dat. Text 

je celkově konzistentní.  Předkládaná práce splňuje požadavky na daný typ práce. Hodnotím ji mezi 

výbornou až velmi dobrou. 

 

 

V Praze 4. 2. 2021 
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