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Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem, na němž je autorka osobně zainteresována.  
 
V teoretické části mapuje problematiku cizinců u nás z hlediska krátkodobých a dlouhodobých 
pobytů, žadatelů o azyl atd. Tato část je poměrně podrobná a lze ji použít jako rukověť pro 
toho, kdo by se potřeboval v problematice zorientovat. Velmi pečlivě jsou uváděny aktuální 
předpisy, autorka jde dokonce tak daleko, že uvádí i legislativní změny zatím ve stadiu návrhu.  
 
V praktické části si pokládá otázku po podpoře cizinců v integračním procesu, přičemž dále 
specifikuje na nejzásadnější překážky v procesu a na faktory, které nejvíce ovlivňují život 
cizinců. Sama autorka přiznává, že posledně jmenovaná podotázka byla zvolena poměrně 
nešťastně a mělo při jejím formulování být věnováno více rozmýšlení. V zásadě to však nevadí, 
neboť v rozhovorech je možno se na totéž doptat jiným způsobem. 
Byly provedeny polostrukturované rozhovory s účastníky ochotnými k diskusi. S ohledem na 
heterogenost populace (všichni cizinci v ČR) a obtížnost vůbec jejich zmapování a příp. shánění 
je tento krok plně obhajitelný. Dobré je, že jsou zastoupena skutečně různé národnosti 
i etnika. Snad jen škoda, že není zastoupen žádný Ukrajinec, neboť tato menšina má u nás 
tradičně početné zastoupení. 
Přepis rozhovorů je čtivý a sám o sobě zajímavý. Polostrukturované interview pokrylo všechny 
zásadní oblasti, které by nás zajímaly. 
Potíže nastávají, když se mají výsledky nějak shrnout. Skutečně nelze než přiznat banální fakt, 
že každý životní příběh je úplně jiný. V tom, co mají příběhy společné, lze nalézt opět spíše 
banální pravdy: práce, bydlení, potíže s osvojováním češtiny. Práce si snad ani vyšší nároky 
nekladla, tedy je to v pořádku.  
 
Citační norma je dodržena, kultura českého jazyky je velmi slušná. Práce je napsána čtivě 
a mohla by se stát rukovětí začínající sociální pracovnice mající na starosti cizince.  
 
Doporučuji k obhajobě a navrhuji známku 1. 
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