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Zvolené téma pojednává o tématu integrace cizinců v České republice, především na trh 
práce. Současně se dotýká i širší společenské problematiky v éře globalizace vysoce aktuální. 
Student práci pojímá v několika blocích: vychází jednak ze širšího teoretického rámce 
(integrace obecně, legislativa), dále souvisejících otázek z oblasti psychologie a trhu práce a 
z vlastní výzkumné činnosti - rozhovorů s cizinci žijícími v Praze. 

Cílem práce bylo poukázat na různé aspekty integrace a především na obtíže a problémy, 
které cizinci musejí překonávat. 

Z hlediska celkové koncepce je práce vhodně rozvržena, struktura je logická, student se opírá 
o vlastní zkušenosti a praxi vorganizaci, zabývající se pomocí azylantům a cizincům. 
Prokazuje velmi dobré znalosti prostředí, cílové skupiny a i celkového společensko

institucionálního kontextu problematiky. Používá dostatek odborné literatury i odborných 
textů. 

Přesto jsou některé pasaze práce příliš zdlouhavé, obecné, popisné a z hlediska vztahu 
k určenému tématu poněkud nadbytečné. Toto se týká částí z kapitoly 2. Související otázky 
z oblasti psychologie a kapitoly 3. Trh práce a nezaměstnanost. Bylo by na místě určité pasáže 
zkrátit nebo i vynechat. 

Naopak velice zdařilá je kapitola 4. Praktická část, ve které autor formou rozhovorů přináší 
blízký pohled na život a problémy cizinců, jenž se snaží plnohodnotně zakotvit v ČR. Otázky 
kladené zvoleným osobám jsou racionální a dobře zvolené. 

Poslední část textu shrnuje hlavní poznatky a některé další návrhy na pokračování odborných 
prací s pojednávanou tématikou. 

Diplomová práce jako celek ukazuje na velké zaujetí studenta pro zvolené téma, jeho 
potenciál dále v oblasti působit. Přesto bych autorovi doporučovala, aby se v teoretické části 
zabýval i sociologickým aspektům a hojné sociologické literatuře, jež tuto oblast zpracovává. 
Tento přístup by ještě více zpřehlednil některé argumenty a celkový kontext migrace. 

Závěrem: práce řeší důležitou oblast sociální práce, je zpracovaná na velice slušné úrovni. 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě, i přes uvedené nedostatky splňuje VÝBORNĚ 
nároky kladené na bakalářskou práci. 

V Praze dne 8. 1. 2008 Jaroslava Šťastná 
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