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integraci azylantů

Práce Kateřiny Hájkové je rozčleněna do tří hlavních částí. V první části vymezuje
teoretické základy zkoumané oblasti, tedy průběh správního řízení o udělení azylu,
modely integračních a imigračních politik České republiky a zejména koncepci
integrace azylantů. Na tuto oblast pak navazuje druhá část, v níž se autorka
podrobně věnuje roli sociálního pracovníka v různých oblastech integrace azylantů,
ať již z hlediska psychologického, sociálního, legislativního nebo osvětového. Třetí
část práce se zabývá profilem sociálního pracovníka působícího v oblasti integrace
azylantů.

Jádrem práce je tedy její druhá část. Jak autorka vysvětluje hned v úvodu, sociální
práci v oblasti integrace azylantů totiž vykonává hned několik subjektů - od
nevládních organizací přes zřizovatele integračních azylových středisek, Správu
uprchlických zařízení, po krajské úřady. I přes existující koncepci integrace azyiantů,
kterou částečně upravuje zákon, částečně usnesení vlády, však náplň práce všech
těchto poskytovatelů sociálních služeb není ničím vymezen, jejich činnost není téměř
vůbec koordinovaná, v určitých oblastech se překrývá, zatímco v jiných se jí
nedostává. Autorka diplomové práce se proto pokusila jasně kategorizovat oblasti,
v nichž se tito sociální pracovníci angažují a zároveň postihnout, v čem jsou
v daných oblastech jejich silné či slabé stránky, resp. v čem spočívá potenciál
jednotlivých poskytovatelů do budoucna. Stejný cíl rovněž sledují "příklady dobré
praxe", které jsou součástí dílčích kapitol.
Zatímco na dané téma existuje poměrně obsáhlá literatura, při jejím bližším studiu
zjistíme, že se v naprosté většině ve skutečnosti věnuje sociální práci jen samým
úvodem a záhy sklouzává v popis správního řízení, případně technické organizace
pobytu žadatelů o azyl/azylantů v České republice. Za největší přínos diplomové
práce Kateřiny Hájkové proto považuji průkopnické úsilí objektivně popsat roli
různých poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na azylanty, identifikovat
problémové oblasti integrace z hlediska sociální práce a navrhnout řešení, která by
kvalitu sociálních služeb zaměřených na azylanty zlepšila.
Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Z textu je zřejmé, že se autorka
v dané problematice dobře orientuje, v diplomové práci cituje odbornou literaturu.
Domnívám se, že práce vyhovuje formálním i obsahovým požadavkům, které jsou na
ni kladeny.
Doporučuji, aby se autorka během obhajoby pokusila odhadnout dopad zákona o
sociálních službách na poskytovatele sociálních služeb v rozsahu popsaném touto
diplomovou prací.

Doporučuji,

aby byla práce hodnocena jako výborná.
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