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Cílem diplomové práce bylo zmapovat, jakým způsobem a s jakými výsledky probíhá výuka 
českého jazyka azylantů jako součást integračního procesu, který se stát snaží po udělení 
azylu urychlit poskytnutím bezplatného jazykového kurzu. Autorka práce nejprve v teoretické 
části načrtla základní parametry migrace do České republiky, resp. Československa po druhé 
světové válce, následně se zaměřila na příčiny migrace žadatelů o mezinárodní ochranu a 
jejich počty. Reprodukovala i určitou prognózu vlivu migrace na počty obyvatel jednotlivých 
států v Evropě, která ale nepůsobí příliš věrohodně. Věnovala se též otázkám týkajícím se 
vyřizování žádostí o udělení mezinárodní ochrany, principům státního integračního programu 
a jeho krátké historii, včetně historie výuky českého jazyka pro azylanty. Do jejího popisu 
byla pro porovnání včleněna též podkapitola s výkladem, jak probíhá organizace podobných 
kurzů v sousedním Německu. 

V empirické části práce pak autorka vyhodnotila vlastní výzkum, který uskutečnila v České 
Lípě. Empirickým šetření zejména ověřuje, jakou formou jsou uskutečňována zákonná 
opatření a integrační strategie České republiky.  

K tématu integrace cizinců a konkrétně i azylantů už byla vypracována celá řada studií. 
Jazyková výuka byla analyzována v České republice v posledním desetiletí celkem čtyřikrát. I 
přes tuto relativně velkou pozornost, která je tématu věnována, je nutno říci, že informací o 
výuce azylantů není dostatek. Je to proto, že situace ve výuce azylantů se každoročně mění. 
Řada studií též vychází pouze z druhotných zdrojů a nezohledňuje reálnou terénní situaci. 
Práce Anny Rakušanové je proto cenná a lze z ní vyčíst celou řadu informací, které doposud 
nebyly publikovány. Zejména se čtenář může seznámit se subjektivním hodnocením výsledků 
kurzů samotnými lektory dvou navzájem si konkurujících výukových institucí, které se 
ucházejí o granty na zabezpečování výuky azylantů.  

Práce je hodnotným výsledkem badatelského úsilí studentky. Nedostatky jsou spíše dílčí. 
Především je nacházíme v obecnějších pasážích o migracích, k nimž existuje velké množství 
literatury, kterou autorka nemohla jako celek obsáhnout. Na s. 14 nelze souhlasit 
s konstatováním, že cizinci byli v Československu do roku 1989 segregováni. Některé 
skupiny byly opravdu pokud možno izolovány, jako například vietnamští učni a vyučenci, ale 
zejména studenti vysokých škol a političtí uprchlíci žili rozptýleně mezi českou společností a 
jejich pohyb nebyl nijak omezován. Autorka má pravdu, že migrace do roku 1989 nebyla tak 
výrazná, především ekonomická migrace byla mnohem méně početná a nebyla spontánní, 



nýbrž regulovaná. Uskutečňovala se ale například pracovní migrace z Polska do 
severočeského a severomoravského pohraničí. Zejména práce Ondřeje Klípy o této migraci 
uvádí řadu informací. Podobně by bylo možné zmínit migraci z bývalé Jugoslávie a dalších 
zemí.  

Práce je spíše orientována na praktické otázky integrace než na řešení teoretických konceptů. 
V úvodní části práce je však uvedena zajímavá teze, která se týká otázky kulturní vzdálenosti 
a problematiky integrace. Jelikož autorka tezi dále podrobněji nekomentuje, prosím o 
zodpovězení otázky, zda lze kulturní vzdálenost jednotlivých společenství měřit, kdo se o to 
pokusil a s jakým výsledkem. Zároveň bych prosil zodpovědět otázku, zda se dá měřit též 
vzdálenost nebo odlišnost jazyků a zda by z kalkulace, jaký jazyk azylant užívá, mohlo něco 
vyplynout při organizaci kurzů češtiny pro azylanty.  

Práci lze i po formální stránce pokládat za kvalitní. Je psaná srozumitelně, drobné stylistické 
nepřesnosti jsou v normě, seznam literatury je spíše komorní, mohla být zařazena též 
cizojazyčná literatura. Seznam literatury dostupné v elektronické podobě není podle abecedy. 
Chválím rozsáhlé a velmi ilustrativní přílohy. 

Diplomová práce Anny Rakušanové ukazuje, že si je autorka schopna položit aktuální 
výzkumné otázky a stanovit cíle práce, zvolit vhodnou metodu a její pomocí výzkumné 
otázky relevantně vyřešit na magisterské úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm výborně.  
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