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Posudek na diplomovou práci Terezy Šíchové ,J3ydlení cizinců v Česku se
specifickým zaměřením na azylanty"
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v podobě seznamu literatury.
Bydlení a jeho kvalita je důležitým prvkem v Životě všech lidí, nejenom cizinců. Daleko
zřetelněji však působí rozdíly vbydlení u cizinců či Romů, než u ostatních členů
společnosti. Je proto důležité věnovat problematice bydlení patřičnou pozomost,
upozorňovat na problémy s bydlením související a infomovat o nich patřičné zodpovědné
orgány a širokou veřejnost. Diplomová práce Terezy Šíchové se touto tématikou zabývá.
Cílem práce byla identifikace a interpretace problémů, které cizinci mají se zajišt'ováním
svého bydlení, včetně faktorů ovlivňujících jeho výběr. V neposlední řadě se autorka

pokouší o zhodnocení stávajícího integračního programu v oblasti bydlení pro azylanty.
Obsah práce je členěn do osmi kapitol, kdy první čtyři jsou věnovány analýze problému

bydlení cizinců v ČR a vybraných evropských vyspělých zemí, včetně užívané teminologie
a teorie bydlení. Kapitola pátá popisuje bydlení cizinců v ČR, přičemž největší důraz je
kladen na popis a zhodnocení státního integračního programu. Další tři kapitoly jsou

věnovány samotnému empirickému výzkumu, jeho zhodnocení a závěrům.
Téma a záběr celé práce je jistě zajímavý, nicméně práce jako celek na mně při prvním čtení

působí poměrně nesouodě. Ať uŽ po fomální stránce (např. pátá kapitola je členěna až do
úrovně pět, zatímco cíle a hypotézy tvoří samostatné podkapitoly o jednom odstavci,
překlepy či jiný druh písma v odstavcích (př.str.60) anebo obsahové (chybí rozbor literatury,
metodologie práce je v podstatě pouze popsání empirického výzkumu). Zařazení kategorie
ostatních cizinců do celé práce mi připadá násilné, i když chápu záměr autorky vzájemně

porovnat kategorie azylanti a „ti druzí". Chybí vstupy do jednotlivých kapitol, např. teorie
začíná teminologií pojmu „cizinec" - není zde formulováno propojení uŽívaných pojmů
s ostatním textem práce. Proč jsou pojmy přebírány pouze ze stránek lntegrace-MVČR?
Proč není více diskutován pojem integrace? (viz např. Heckmann, Entzinger). Text je často
„šitý horkou jehlou" - neprovázanost některých odkazů a kapitol je zřetelná. Např. popis
pojmů segregace a koncentrace a její podoby nejsou dále vtextu využívané a ani ve
výsledcích dotazníkového průzkumu nejsou nijak diskutovány. Nedotažená jsou některá
tvrzení jako např. na str. 23, kde se píše, že mnohé minoritní domácnosti Žijí ve staré
zástavbě postavené před rokem 1960. To platí obecně anebo o jaké zemi, o Německu? Na
str.26 se píše, že výzkum ve Švédsku prokázal, že si podobné kultury imigrantů volí bydlení
ve stejných oblastech a typech domů či bytů. Co to v praxi znamená? Jaké oblasti a jaké
typy domů má autorka na mysli, ®odobné těm ve své vlasti?) Jak lze závěry tohoto
výzkumu aplikovat u nás? (Zde rozhodují o preferencích bytů spíše finance.)
Kapitola třetí je vhodně zařazená do kontextu celé práce, ale proč autorka vybrala právě ony
čtyři země? U většiny textu této kapitoly chybí citace a je opět vzájemně nevyvážený.
Naopak kapitola 4 je dle mého názoru zbytečně dlouhá a tvořena převážně tabulkami či

grafy. Navíc udává řadu známých údajů a pro samotnou práci není až tak důležitá.
Kapitola pátá se věnuje bydlení cizinců v ČR. Proč autorka necituje disertační práci
E.Janské (2002), kde se též pi'še o výhodách a nevýhodách integračního programu? Mohlo
tak dojít k navázaní na již zkoumanou problematiku a potvrzení či vyvrácení daných
problémů (např. str.65-66). Autorka si tak zčásti mohla ulehčit práci.

Stejně tak mohly být citované výsledky projektu věnovaného segregaci, které byly
zveřejněny v časopise Obec a finance (Drbohlav, Janská, Čermáková 2008) a týkaly se
bydlení Vietnamců v Chebu a cizinců na ubytovnách v Praze.
Když odhlédnu od výše uvedených poznámek a zaměřím se na cíle a výsledky celé práce,
lze ji pak hodnotit kladně. Líbí se mi autorkou zdůrazněná pozitiva a negativa jednotlivých
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eventuelním vylepšením tohoto programu. Úctyhodná práce byla vykonána při samotném
dotazníkovém šetření. Jak v tak krátkém časovém období autorka zvládla provést tolik
dotazníkových šetření a rozhovorů? Myslím, že by stálo za to ještě lépe zhodnotit získané
infomace než v podobě kapitoly sedmé. Stejně tak i závěrečná kapitola je z mého pohledu
nedotažená, neboť se věnována zejména odpovědím na dané hypotézy. Škoda, že zde není
nějaké zobecnění získaných poznatků.
Navzdory všem mým výtkám je potřeba ocenit snahu autorky o co největší záběr zkoumané

problematiky (vždy toto bývá problematické). Oceňuji její empirický výzkum, který
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doporučuji k obhajobě.
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
V Praze, 22.9.2009
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