
Posudek na bakalářskou práci 

„Problematika integrace cizinců v ČR“ 

 

Diplomantka: Sandra Najmanová  

 

Při volbě tématu vycházela diplomantka ze své dvouleté činnosti v nestátní neziskové 

organizaci InBáze Berkat, o. s., která se zabývá prací s cizinci. V této organizaci se 

diplomantka zabývá koordinováním programů pro rodiny s dětmi a programy, které na bázi 

dobrovolnictví přispívají k integraci cizinců do české společnosti. Osobní vhled do 

problematiky jí tak napomohl k sepsání předložené bakalářské práce, k posouzení některých 

přínosů a úskalí podpůrných činností nestátních neziskových organizací v této oblasti. 

V první části práce definuje autorka některé základní pojmy, kterými operuje při 

výkladu, používá zde definic příslušné odborné literatury. Dále si všímá migrační politiky, 

hovoří o legální a nelegální migraci, uvádí některé statistické údaje ve vztahu k migraci. 

Telegrafické pojednání o modelech začleňování migrantů do společnosti se stal náplní další 

kapitoly bakalářské práce. Relativně větší pozornost věnuje autorka (ve shodě s Baršou) třem 

základním dimenzím integrace (hovoří o kulturní, občansko-politické a sociálně-ekonomické 

integraci). Zde se snaží vytvořit „přehled základních podmínek úspěšné integrace“ a poněkud 

nelogicky v textu vyjmenovává seznam publikací, z kterých čerpala. Text spíše připomíná 

slovníkové vyjádření, málokdy jsou uváděné teze nějak blíže vysvětleny. 

I v následující kapitole, která pojednává o problematických oblastech života cizinců 

v ČR, by neškodilo více komentáře. Tak např. na str. 30 se říká, že „klientský systém spočívá 

v bezvýhradném zastupování cizince obecným zmocněncem, tzv. klientem“. Zde by bylo 

třeba vysvětlit, co se chápe pod pojmem „obecný zmocněnec“ a proč se tato neformální role  

nazývá „klient“ (tedy pravděpodobnou návaznost na aktivity organizovaného zločinu).  

Kapitola přináší hutný (tabulkově zpracovaný) výčet státních opatření v oblasti zaměstnávání, 

bydlení, zdravotnictví, vzdělávání, problematice zajišťování pobytu, v oblasti sociálního 

zabezpečení a oblasti společenské integrace, státní opatření jsou pak doplněna výčtem služeb, 

které v těchto výše zmíněných oblastech poskytují NNO.  

Po pasážích, které hovoří o proměnné historii vývoje integrační politiky po roce 1989 

přechází autorka textu k pojednání o uplatňování integračních opatření v praxi v činnosti 

neziskových organizací obecně a v InBázi Berkat zvláště. Ukazuje, že činnost NNO svou 

činností doplňují státní nabídku podpůrných služeb v rámci procesu integrace cizinců 

v intencích státních opatření. V této souvislosti diplomantka uvádí, že NNO mají schopnost 



pružněji než stát reagovat na aktuální trendy a problémy v oblasti integrace, a to zejména proto, 

že se mohou opřít o neformální a individuální přístup ke klientovi (což ovšem v dalším textu 

ne vždy přesvědčivě dokládá – viz neschopnost popisované organizace zajistit individuální 

přístup k různě starým dětem migrantů, což vede u některých z nich ke ztrátě motivace). 

V činnosti NNO se vyskytují problémy – např. malý zájem domácího obyvatelstva o 

navazování přátelských vztahů s migranty (což potom vyúsťuje v nepřekonání jistého 

vydělení migrantů v české společnosti)  či problémy při pořádání jazykových kurzu, kde jsou 

limity spatřovány v různých úrovních jazykových znalostí jednotlivých klientů.  

Bakalářská práce tak popsala základní problémy státní a nestátní politiky vůči 

migrantům, poukázala na základní klady a zápory činnosti NNO na tomto poli působnosti. 

Některé oblasti výkladu jsou zde ovšem pojaty pouze heslovitě, postrádám nějaké 

hmatatelnější empirické výsledky, které by dokládaly fakticky dosaženou úroveň integrace 

klientů InBaze Berkat. 

 

Závěr: Předložená bakalářská práce shrnula základní problémy v současné integrační 

politice v České republice, přehledně uvedla legislativní rámec této práce a všimla si 

některých aspektů činnosti NNO. V práci postrádám pokus o empirické zmapování názorů 

klientů na činnost NNO InBaze Berkat. Navrhuji práci přijmout k obhajobě a dle způsobu 

obhajoby hodnotit známkou dobře až velmi dobře.  
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