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Aktuálnost tématu: Migrace cizinců do České republiky se po politických změnách počátkem 90. 
let stala aktuálním společenským jevem a přinesla s sebou i potřebu řešit problematiku integrace
těchto osob do majoritní společnosti. Důležitou roli v procesu této integrace hraje i nestátní 
neziskový sektor. Studentka se rozhodla věnovat svou bakalářskou práci poradnám pro integraci 
cizinců jako  jedné z forem pomoci cizincům z tzv. třetích zemí. 

Cíle práce a jejich naplnění: Po déle trvajících nejasnostech při vymezení zkoumaného problému
a jeho struktury se studentka rozhodla  zjistit, proč někteří cizinci z tzv. třetích zemí poradny pro 
integraci nevyužívají, co je příčinou toho, že o nich buď vůbec nemají informace, nebo i přes 
dostatečnou informovanost raději využívají jiné strategie při řešení svých problémů. Takto 
stanovený cíl práce byl splněn pouze částečně.

Metodologie 
Kromě studia literatury a dostupných dokumentů z oblasti integrace, integrační politiky a 
souvisejících oblastí použila studentka ve své práci rozhovory s cizinci, kteří v době rozhovoru ani 
předtím nebyli klienty poraden pro integraci. Rozhovory byly uskutečněny pouze čtyři, vzhledem 
k časové tísni, do které se studentka při psaní práce nesporně dostala. Tento počet, ale i výběr 
respondentů značně relativizuje zjištění, která z rozhovorů plynou. Názory pracovníků poraden byly 
zjišťovány pomocí e-mailového dotazování. Počet odpovědí byl (jak se dalo očekávat) malý – tři.
Použité metody by byly odpovídající formátu bakalářské práce, kdyby bylo respondentů více.

Obsah  práce
Práce je členěna do osmi kapitol, úvodu a závěru. Obsah práce je členěn vcelku logicky, některé 
kapitoly však neobsahují to, co by čtenář očekával. Autorka se věnuje obecně oběma důležitým 
motivům své práce, jak integraci, tak neziskovému sektoru, témata jsou ale pouze „načrtnuta“ 
integrační politice jsou věnovány celkem 4 stránky, (str15-18)  Vymezení pojmů a jejich souvislostí 
v této kapitole (6) by zasluhovalo práci s více zdroji informací. Propojení poznatků  v praktické 
části působí také rozpačitě. Nedostatek informací, které by skutečně vedly k naplnění všech cílů 
práce,  ať již vznikl z jakéhokoliv důvodu, je patrný. To se   samozřejmě odráží i v závěru práce, 
který není příliš přesvědčivý.

Formální úprava práce
Práce je po formální stránce opět poznamenána určitým spěchem, editace textu není příliš pečlivá, 
objevují se stylistické i gramatické nesrovnalosti.  Práce s odkazy a citacemi odpovídá formátu 
bakalářské práce, seznam použité literatury a zdrojů je uveden.



Celkové hodnocení práce:
Přes uvedené připomínky doporučuji bakalářskou práci studentky Petříkové k obhajobě a navrhuji ji 
hodnotit známkou dobře.

V Praze, Bohumila Čabanová
                  vedoucí práce
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