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Aktuálnost tématu: Autorka ve své práci spojuje dvě dlouhodobě velmi aktuální témata, tj.  

integrační politiku a nestátní neziskový sektor. 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka má jasně definovány cíle práce a výzkumné otázky, které 

zodpovídá v závěru práce.

Metodologie: Autorka uspokojivě za využití relevantní metodologické literatury popisuje použité 

metody a zdroje dat. Svoji práci založila na kvalitativním přístupu, konkrétně na 

polostrukturovaných rozhovorech s experty. Další metodou byla analýza aktérů, resp. její „rychlá“ 

forma. 

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. Na pečlivé a podrobné vymezení předmětu 

zkoumání navazují cíle práce včetně operativních cílů, na něž autorka přehledně navázala 

výzkumnými otázkami. V kapitole věnované metodologii autorka odpovídajícím způsobem 

vysvětluje zvolený multimetodologický přístup a používá relevantní literaturu k jednotlivým 

metodám. V páté kapitole jsou přehledně vymezeny základní pojmy a přehlednosti napomáhá i 

vložené schéma (str. 31). Šestá kapitola zahrnuje čtyři základní teoretická východiska, která 

zahrnují jak proces integrace, včetně evropského kontextu, tak veřejnou politiku jako proces a 

občanský sektor. Autorka v teoretické části projevuje schopnost pracovat s odbornou literaturou a 

zpracovávat ji do kompaktního a logicky členěného textu. V sedmé kapitole se autorka krátce, ale 

dostatečně, věnuje základním statistikám cizinců na území české republiky. Základní údaje jsou 

přehledně dokreslovány dvěma grafy. Doporučovala bych i do názvu grafu přesně specifikovat o 

kterou skupinu cizinců se jedná, konkrétně u Grafu 2, který pojednává o počtech cizinců s trvalým 

pobytem. V osmé kapitole, která se věnuje migraci a migračním politikám v EU i České republice, 



bych ocenila podkapitolu 8.2, kde autorka rozšiřuje historický přehled až o nejaktuálnější dění a 

zároveň již využívá poznatky z rozhovorů. Schopnost práce s literaturou, sekundárními daty i 

analyzovanými rozhovory dokazuje autorka i v kapitole o českém nestátním neziskovém sektoru. 

Navíc autorka přehledně shrnuje základní poznatky na konci každé podkapitoly. V desáté kapitole 

je věnována pozornost financování nestátních neziskových organizací. Zde bych byla opatrnější při 

odvolávání se na starší zdroje (konkrétně Frič 1998), ale autorka je vhodně doplňuje i aktuálními 

informacemi. Velmi pěkně je zpracována jedenáctá kapitola věnovaná klíčovým aktérům. V závěru 

pak autorka odpovídá na všechny výzkumné otázky, které si položila ve své práci. 

Formální úprava práce: Práce je pečlivě vypracována, správně zformátována, neobsahuje 

překlepy ani gramatické chyby a autorka správně cituje literaturu. 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce je zcela v souladu s požadavky na diplomovou 

práci, je velmi precizně vypracována, promyšlená a přináší nový úhel pohledu na roli 

neziskových organizací v oblasti integrační politiky. Z výše zmíněných důvodů doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“.
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