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Autorka realisticky vychází ze skutečnosti, že pro integraci cizinců hrají v České republice 
nestátní neziskové organizace významnou úlohu. Jejím cílem bylo představit typy nestátních 
neziskových organizací v kontextu občanských sdružení v České republice, charakterizovat 
nestátní neziskové organizace, představit cizince v České republice a nestátní neziskové 
organizace zabývající se jejich integrací. Autorčinu záměru odpovídají jednotlivé části práce, 
kde v první je představena problematika občanské společnosti, ve druhé nestátní neziskové 
organizace a nakonec cizinecké skupiny a nestátní neziskové organizace zabývající se cizinci. 
 
Autorka správně identifikuje, že integrace cizinců do sféry občanských sdružení je v lokální 
společnosti klíčová otázka, aby se nereprodukovaly jejich diaspory a nedocházelo k izolaci 
cizinců. Prostřednictvím tohoto sektoru mohou mít též cizinci vliv na státní a komunální 
politiku a zejména i na kulturní dění v lokálním prostředí. 
 
V práci autorka nejprve uvedla stručný přehledový vývoj nestátního neziskového sektoru od 
meziválečného období do současnosti a vypsala členění nestátních neziskových organizací. 
V další části textu vymezila pojem cizinec a napsala několik slov o migraci do České 
republiky po roce 1945 včetně popisu migrační situace v současnosti. V práci dále definovala 
pojem integrace, vypsala, jak lze podle Barši členit pojem integrace cizinců a vypsala několik 
nestátních neziskových organizací, které se problematikou cizinců zabývají. V závěru autorka 
konstatuje, že nestátní neziskové organizace působící v oblasti integrace cizinců jsou 
zpravidla občanská sdružení a jejich činnost je velmi široká. 
 
Cíle práce, to znamená zabývat se nestátními neziskovými organizacemi v souvislosti 
s problematikou cizinců, lze považovat za splněné. Práci však lze vytknout, že nepřesahuje 
úroveň rešeršní činnosti. Chybí zde základní výzkumná otázka, není jasné co se výčtem 
organizací a typů cizinců v České republice má řešit. Není jasné, proč byla práce napsána. 
Tvůrčí vklad autorky je minimální a práce nepřináší nová data a fakta. Je samozřejmé, že na 
bakalářskou práci se kladou z hlediska tvůrčího přínosu relativně nízké nároky. Práce 
jakéhokoli typu by však neměla být psána zbytečně. 
 
Rozsah a formální úprava práce odpovídá standardu bakalářských prací. Seznam literatury 
odpovídá rozsahu práce.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. Navrhovaný klasifikační stupeň práce velmi dobře až dobře 
podle výsledku obhajoby. 
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