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Aktuálnost tématu: Autorka se ve své práci zabývá aktuální a doposud nepříliš řešenou otázkou 

úlohy nestátních neziskových organizací v integrační politice ve vztahu k cizincům.

Cíle práce a jejich naplnění: Hned na úvod bych jako konzultantka chtěla uvést, že autorka ke 

zpracovávání této práce přistupovala s velkou odpovědností, pílí i osobním nasazením. Autorka si 

velmi precizně, jasně a uchopitelně stanovuje cíle, které má provázány s výzkumnými otázkami a 

metodologií.

Metodologie: Autorka má důkladně promyšlenou a popsanou metodologii, kdy pracuje s relevantní 

českou i zahraniční literaturou.  Autorka vhodně zvolila metody, které jí pomohly k zodpovězení 

výzkumných otázek.

Obsah práce: Práce je přehledným způsobem strukturována do dvanácti logicky na sebe 

navazujících kapitol. Po úvodních kapitolách věnovaných již zmíněným cílům, výzkumným

otázkám a metodologii následuje výklad v práci používaných pojmů. Autorka vhodně použila pro 

svoji práci teoretické koncety integrace, občanského sektoru a procesu veřené politky. V sedmé

kapitole věnované statistickým údajům v oblasti cizinecké problematiky prokazuje studentka 

výbornou schopnost práce s daty. Osmá kapitola je věnována migračním politikám na úrovni EU a 

v ČR. Devátá kapitola obsahuje analýzu NNO ve vztahu k cizincům. V 10. kapitole se autorka 

věnuje vztahu státu a NNO a 11. kapitola se zaměřuje na klíčové aktéry a jejich role v oblasti 

integrační politiky. V celé práci autorka prokazuje hluboký vhled do sledované problematiky a 

schopnost pracovat s četnou českou i zahraniční literaturou. Autorka vhodně inkorporuje výsledky 

vlastního empirického šetření – rozhovorů s experty do ananlytické části práce a prokazuje nejen 

schopnost analyzovat, ale i umění hodnotit a zobecňovat. Oceňuji autorčinu preciznost, která se 

promítá do celého zpracování. 

V závěru práce autorka komplexně zodpovídá všechny otázky, které si položila v úvodu práce.



Formální úprava práce: Studentka v práci prokazuje stylistickou dovednost, správně cituje. Velmi 

oceňuji používání řady názorných tabulek a grafů a dokonalé technické zpracování.

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce zcela splňuje požadavky na diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„výbornou“.

V Praze dne 24.1. 2012       Mgr. Karolína Dobiášová
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