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Jaroslava Hubená: Migrace, vzdělávání a integrace cizinců 

Téma vzdělávání cizinců patří k těm, která jsou aktuální a stále častěji diskutovaná. To je 

logické s ohledem na současné demografické změny, jež se odehrávají globálně a zasahují i 

země, pro něž je fenomén imigrace ve větším měřítku (a s ním spojené problémy a úkoly) 

relativně novou záležitostí. 

Bakalářská práce Jaroslavy Hubené se zaměřuje především (ale ne výhradně) na Českou 

republiku a vzdělávání azylantů. Text se snaží postihnout tři základní roviny multikulturní 

společnosti - politickou (právní), vzdělávací a psychologickou, přičemž žádná z uvedených 

není z hlediska rozsahu jednoznačně dominantní. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. 

První se zaměřuje na soudobé pojetí občanství v České republice a představuje vyhraněné 

příklady - přístupy vybraných evropských zemí. Druhá kapitola, kterou lze z obsahového 

hlediska chápat jako klíčovou, seznamuje čtenáře s nabídkou vzdělávání pro cizince v ČR, jak 

ji vytvářejí nevládní neziskové organizace. Dotýká se mj. rozsahu a tematického zaměření 

vzdělávacích kurzů. Navazující kapitola probírá pojmy a psychologické problémy úzce 

související se setkáváním (a soužitím) nositelů různorodých kultur. Poslední, čtvrtá část se 

vrací k otázce rozdílnosti národních kultur, přičemž upozorňuje na širokou škálu projevů této 

skutečnosti, jak ji zachycuje vybraný trs výzkumů. Domnívám se, že tak činí z hlediska 

celkového pojetí předložené práce až příliš rozsáhle. První a druhá kapitola obsahově velmi 

dobře korespondují, plynulost přechodu k následujícím dvěma kapitolám je už 

problematičtější; s jistou dávkou zjednodušení je možné prohlásit, že se práce spíše skládá ze 

dvou jen volně propojených celků. 

Autorka se při psaní práce opírala o zdroje různorodé povahy. Nejdůležitějšími z nich byly 

teoreticko-analytické publikace a politické dokumenty, popř. analýzy. Vyskytuje se rovněž 

několik postřehů vycházejících z osobní zkušenosti. 

Nemalá část textu je tvořena citacemi a parafrázemi, což jistě automaticky není nedostatek, 

ale lze zde spatřovat jistou opatrnost či kázeň, která se projevuje spoléháním se na autority. 

Z formálního hlediska se v práci vyskytuje několik (převážně) drobných nedostatků. Uvádím 

následující: Obsah a anotace práce postrádají nadpis. Brooks (2003) se v soupisu 

bibliografických citací objevuje dvakrát, Dohnalová (s. 52) a Kosic (s. 53) nejsou v soupise 

označeny zjevným způsobem, ale pouze "zastřeně" - v rámci jiného titulu. Taylor je na s. 16 

uveden s datací 2007, v soupise pak najdeme údaj 2004. Termín terciární je na s. 23 uveden 



zkomoleně. Na s. 53 se vyskytuje chyba ve shodě podnětu s přísudkem. Jinak jistě zajímavé 

přílohy nepředchází jejich seznam. 

Závěrem zmiňuji jeden autorčin významný prohře šek proti etice psaní odborných textů. 

V první kapitole na několika místech najdeme věty, které jsou doslova opsány ze Stoj arové 

(2004), aniž by byly řádně označeny jako citace. Jedná se o str. 11 (1. odstavec), 14 (1. 

odstavec) a 17 (2. odstavec). 

I přes naposledy konstatovanou skutečnost doporučuji předloženou práci k obhajobě. 
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