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Autorka zvolila pro svou diplomovou práci téma nepochybně aktuální. V průběhu 
azylové procedury a v oblasti integrace azylantů je jedna se stěžejních činností právě práce 
kvalifikovaných sociálních pracovníků. Dobrá znalost kontextu problematiky posiluje roli 
sociálního pracovníka mezi ostatními odborníky pracujícími v oblasti azylu a migrace. 
V oblasti migrace a azylové politiky probíhá v České republice kontinuální vývoj již více 
než 15 let. 

Autorka se ve své diplomové práci snaží zaměřit na současnost české azylové politiky 
a její snahou je ji srovnat s azylovými politikami vybraných zemí EU. Období, které si pro 
své srovnání volí jsou roky 2001 - 2004. 
Ve své práci se autorka pokusila věnovat tzv. "kritickým bodům" azylové politiky, kterých se 
jí však nepodařilo v diplomové práci držet u všech popisovaných zemí ve stanoveném 
rozsahu. 

Komparativní pojetí diplomové práce je dobrým úmyslem autorky, nemohu však říci, 
že by se toto autorce zcela povedlo. Dle mého názoru se jí podařil více či méně stručný 
popis vybraných aspektů azylových politik několika zemí EU. 

Ve své práci autorka věnuje přibližně 15 stran textu právnímu kontextu problematiky a 
to i všeobecně známým (Ženevská úmluva, Schengenská dohoda, apod.). Tato oblast mohla 
být zmíněna okrajově. 

Vzhledem k tomu, že autorka působí profesionálně v oblasti azylu a migrace, mohla 
ve své diplomové práci více využít své osobní názory a pohledy na stav, efekt a trendy české 
azylové politiky ve sledovaném období. Bohužel výraznější osobní vyjádření v diplomové 
práci chybí, případně není zcela patrné. 

Celkově oceňuji záměr a výběr tématu diplomové práce, vytyčení cíle práce i rozsah 
zdrojů se kterými autorka pracovala. Vzhledem k tomu, že práce je autorkou zpracována jako 
bakalářská, oceňuji její obsahovou úroveň, která není v češtině dostupná a dokládá, že 
autorka pracovala se zahraničními zdroji. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

Považuji za vhodné, aby si autorka při obhajobě položila následující otázky: 
1) Jaké jsou kritické body české azylové politiky z hlediska žadatele o azyl a azylanta? 
2) Jak hodnotíte sociální práci s žadateli o azyl v zařízeních MV (klady vs. zápory). 
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