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Studentka se ve své bakalářské práci zabývá otázkou, jakou roli hraje jí vybraná nestátní 
nezisková organizace na území hlavního města Prahy v integraci cizinců. Za účelem zjištění 
této role, studentka nejdříve teoretický zkoumá definici NNO, pojmy integrace a cizinec. 
Následně provádí kvalitativní výzkum vybraných projektů jedné NNO metodou případové 
studie. 
Úkol, který si stanovila, studentka splnila. Teoretická část je však poněkud obsáhlá. 
Vzhledem k tomu, že pro nastavení případové studie, která se zabývá jedinou NNO, a to jen 
jejími vybranými projekty, spoustu teoretických nástrojů a legislativních zjištění nebylo 
potřeba využít. Empirická část je dobře provedená, metodologicky zakotvená a pevně vedená. 
Studentka se však mýlí, když na str. 17 uvádí citaci dle které, „Většina žadatelů o azyl a 
uznaných uprchlíků pochází ze zemí, v nichž jsou dobře zdokumentovány případy vážných 
forem pronásledování. V posledních patnácti letech to byly např. Bosna a Hercegovina, 
Kosovo, Bělorusko, Čečensko, Irák, Írán, Demokratická republika Kongo, Afghánistán, 
Arménie, Ázerbájdžán, Kuba a další země převážně východní Evropy, Afriky a Asie“ 
(Günter, 2006:9). Toto je problematické tvrzení, viz. údaje Českého statistického úřadu. 
Nejvíce žadatelů o azyl je z Ukrajiny. 
NGOs se píše bez čárky, pokud nejde o označení, že něco patří nějaké neziskové organizaci. 
(ne NGO´s) 
Studentka necituje podle normy. Částečně cituje dle harvardské normy, tedy v textu, pak 
začne citovat dle české normy v poznámce pod čarou. To měla studentka sjednotit. 
Na str. 46, když studentka píše o době nutné k získání trvalého pobytu, je potřeba upozornit, 
že požadavek na dobu trvání dlouhodobého pobytu byl v roce 2006 snížen na 5 let 
z dřívějších 10. Stalo se tak na nátlak EU. Proto je současně možné požádat o trvalý pobyt po 
uplynutí 5 let, o občanství pak po uplynutí 10 let. 
Přehled jednotlivých NNO zabývajících se agendou cizinců obecně s prací nesouvisí a měl 
být uveden eventuálně v příloze. (str. 61-69) 
Poslední odstavec závěru nemůže být  v rámci závěru. Vždyť v něm studentka najednou 
zmiňuje (a dělá závěry) o nějakých jiných projektech, které nezkoumala a u kterých nevíme, 
jaké důvody má k tomu, aby tvrdila, to co tvrdí. 
Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci hodnotím jako velmi dobrou a navrhuji hodnocení: 
40 kreditů, známka 2. 
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