Posudek magisterské práce Terezy Šíchové: Bydlení cizinců v Česku se specifickým
zaměřením na azylanty
Práce má 132 stran textu včetně 11 stran seznamu použitých zdrojů, 24 tabulek a 11 graíů.
V přílohách j sou uvedeny ukázky použitých dotazníků.

Práce se dotýká aktuálního tématu. Autorka řeší jeden z velmi důležitých aspektů integračního

procesu cizinců v nové, imigrační zemi. Otázka bydlení je kromě navázání sociálních vazeb a
ekonomických aktivit podstatnou složkou integračního procesu. Důležitost práce mimo jiné
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Práce je členěna do několika logických celků, po úvodu - ve kterém jsou fomulovány hlavní
cíle, hypotézy a nastíněna metodologie, j e druhá část věnována teoretickým aspektům, ve třetí
jsou uvedeny příklady praktikované integrace azylantů ve vybraných zemích Evropy, ve
čtvrté je podána tzv. situační analýza cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu
v Česku, v páté je potom charakterizována konkrétní situace na poli integrace v Česku včetně
existujících programů. Šestá kapitola je věnována představení výsledků vlastního empirického
šetření, v sedmé jsou nastíněny problémy bydlení cizinců tak, jak je vidí autorka na základě
svých výzkumných zkušeností a osmá kapitola rekapituluje hlavní zjištěné poznatky
v závěrech.

Práce má logickou stavbu, hlavním cílem je identifikovat a interpretovat problémy, jež mají
cizinci při zajišťování svého bydlení a života v Česku. Cílem je prověřit 12 hypotéz.

Teoretická část celkem výstižně a ve zkratce charakterizuje vybrané temíny, definice,
koncepty, včetně např. pozitiv a negativ procesu segregace či podmíněností a příčin
rezidenční segregace. Situační analýza má dokreslit realitu na poli uprchlického hnutí
v Česku. Tato část je spíše suchým výčtem fáktů (-coŽ je někde, ne však všude,
opodstatněné), minimálně komentovaným (většinou chybí vysvětlení komentovaného vývoj e)
a nepříliš svázaným s klíčovými otázkami samotné práce. Navíc v drtivé většině tabulek
postrádám relativní vyjádření (to se někde vyskytuje v textu), někde chybí data pro rok 2008,
ale autorka též mylně interpretuje informace o počtu zadržených nelegálních migrantů, které
chybně ztotožňuje s celkovým počtem nelegálů na území Česka (str. 42 a 43). Autorka
opomíjí z hlediska bydlení důležité komentování výrazného nárůstu intenzity vnitřní migrace
cizinců v Česku (viz tab. 49). U tabulky 12 postrádám v každém roce informaci o počtu
žadatelů o azyl. Graf č. 4 je málo srozumitelný.

Charakterizace bydlení cizinců v Česku podává celkem dobrý přehled o existující situaci i
integračních programech, které v Česku existují. Tabulka 19 by mohla/měla být aktuálněj ší.
Graf č. 5 je málo srozumitelný. Na druhé straně je velmi přínosné hodnocení různých typů

programů z hlediskajejich pozitiv a negativ. Tato analýza by byla umocněna poučením se ze
zkušeností vybraných zemí Evropy, to však z informací z tabulky č. 21 není úplně jasné, resp.
autorka toto v textu nezdůrazňuje.
V podkapitole Pomoc sociálně slabším cizincům v oblasti bydlení ze strany státuje většina

pozomosti věnována charakteristice sociální politiky Česka, přičemž mnohde chybí větší
provázanost na problematiku cizinců.

Vlastní výzkum autorky se zaměřil na tři vybrané cílové skupiny -azylanty (N=80), další
imigranty, resp. ostatní cizince OV=110) a pronajímatele bytů (90). Výběrem byla „snow-ball"

metoda a respondenti byli kontaktováni ve třech krajích Česka -Středočeském, Karlovarském
a Jihomoravském. Toto empirické šetření autorky je nutno ocenit. Kontaktovala poměrně
rozsáhlý vzorek tří cílových skupin respondentů a využila standardní metodu dotazníkového
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který se z nahromaděných informací nabízí. I přesto, Že data nebyla reprezentativní povahy,
mohla poodhalit učité jinak skryté souvislosti, a to aplikací sofistikovaněj ších matematickostatistických přístupů. 2) Detailněji měla být popsána metodika, resp. průběh výzkumu.
Základní charakteristiky souboru respondentů měly být charakterizovány přehledně a detailně
- např. v podobě tabulky.
V závěrech j e nutné ocenit snahu fomulovat opatření ke zlepšení situace na poli integrace
azylantů (chybí však definice subjektů, které by měly věc řešit) jakož i zpětný návrat
k hypotézám.
Z parciálních kritických připomínek mám následující:
V textu mělo explicitně zaznít, že vyšší územní koncentrace cizinců je logickým vyústěním

jejich touhy využít pomoci krajanů -ekonomické, sociální, psychologické i z důvodů lepší
„hromadné/skupinové ochrany" před xenofobií.
„ . . .dle svých právních systémů mohou" -mělo být „musí" ...- str. 9.
V roce 1967 vznikl tzv. Newyorský protokol -nikoliv Ženevská úmluva (str. 16).
Lepší než „per capita" je výraz „na obyvatele" . . .
Na straně 17 a 28 se text zbytečně opakuje.
Záměny žadatelů o azyl s azylanty (na str. 36, 38, 65,104)
Nikoliv Holandsko, ale Nizozemsko (str. 40).

Informace „pokud není účastník kuzu příjemcem sociálních dávek, je mu uložena pokuta" by
si zasloužila větší specifikaci (str. 40).

Výraz 1. Instance měl být specifikován.
Co to je „cizozemec se státním občanstvím ČR"? (str. 62).
Je velmi těžké předjímat, u koho je více a u koho méně pravděpodobné, Že v řízení o
mezinárodní ochraně uspěje . . . (str.106).
Na straně 1 10 se patmě ztratila část textu.
Poznámka pod čarou č. 6 je napůl v anglickém jazyce.
Nevhodné či jazykově špatné výrazy či spojení: Disalienováno (str. 9), Evropská Unie (str. 9),
kolektivita (str. 29), závisí na politickém klima (str. 65), existence národnostních předsudků
(str. 74), lidé lépe se participující (str. 24) apod.

Poznámky pod čarou začínají malým písmenem, což není příliš vhodné !
Koláčový grafje dobré „porcovat" určitým logickým postupem.

Přes dané výtky autorka celkově prokázala, že je schopná zpracovat výzkumné téma na
odpovídající i'mvni. Pťácj doť)oručuii k obhaiobě.
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