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Dina Sládkoví si zvolila pro svou bakalářskou práci aktuální a společenským 

významem závažné téma. Problém integrace cizinců, který zasahuje při současném  
dynamickém nárůstu počtu imigrantů v českých zemích do řady oblastí společenského, 
kulturního a ekonomického života České republiky, se pokusila uchopit zorným úhlem 
pohledu na význam nevládních neziskových organizací v tomto složitém a nejednoznačném 
procesu.  

 
Koncepčně dobře postavená práce je rozložena do dvou výkladových oddílů. V prvém 

autorka bakalářské práce stručně, ale výstižně seznamuje se základními fakty a legislativními 
rámci, které provázejí život imigrantů v době po jejich přistěhování do České republiky. 
Zabývá se nestátními neziskovými organizacemi v souvislostech jejich existence, funkčnosti a 
rozlišení, sleduje cizince v souvislostech jimi získaného statutu a společenského ukotvení 
v ČR. Věnuje se otázce integrace v souvislostech pojmové a typové podstaty,  a také  
v souvislostech reálných životních, společenských a politických potřeb imigrantů. Ve svém 
výkladu se Dina Sládková opírá jednak o dokumenty vydané příslušnými státními orgány, 
jednak o relevantní literaturu, která se těmito problémy zabývá. V těchto pasážích práce 
prokázala nejen schopnost orientace v problému, ale také schopnost syntetizujícího přístupu 
k vytčenému problému. 
 
 Druhý oddíl koncipuje autorka jako případovou studii o občanském sdružení Slovo 21. 
Toto sdružení se orientuje především na zvyšování veřejné informovanosti o problematice 
menšin v ČR. Jeho osobitostí je i skutečnost, že se na činnosti podílejí představitelé menšin, 
na významných místech především imigranti z území bývalé Jugoslávie.  
 

D. Sládková stručně analyzuje činnost tohoto sdružení – včetně aktivit směřujících 
k integraci Romů do občanské společnosti ČR. Svou pozornost orientuje ovšem především na 
tiskový orgán Slovo – Bulletin pro cizince a o cizincích ,  a na projekt Rodina od vedle.  
V obou případech svůj výklad zakládá na písemných a tištěných materiálech sdružení a na 
informacích, které získala rozhovory. Projekt Rodina od vedle, který představuje jako jeden 
ze stěžejních, hodnotí i na základě zúčastněného pozorování. Dobrým v obou výkladech 
případové studie jsou aspekty, z nichž jsou projekty sledovány – včetně nedostatků a reserv. 

 
Otázku kladu, proč přehled nestátních neziskových organizací, které se zabývají 

problematikou cizinců, autorka umístila do případové studie?  
 
Dina Sládková ve své bakalářské práci prokázala, že si dovede položit otázku dovede 

shromáždit materiál k jejímu řešení a provést analýzu. Prokázala ovšem také schopnost 
samostatné práce. Odevzdaný text odpovídá nárokům kladeným na bakalářské práce a 
doporučuji ho k obhajobě. Práci hodnotím jako výbornou a navrhuji udělit 44 body. 
 

 
V Praze 11. 6. 2008      Mirnam Moravcová 

 



 
 
  


