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Cíl práce: 

Práce se zabývá některými aspekty procesu integrace azylantů na život v hostitelské zemi, tj. 

v České republice. Soustředila se  zejména  na jeho ovlivnění činnostmi státních orgánů a na 

význam neziskových organizací, které v tomto oboru působí. 

Struktura (členění práce): 

V úvodní části  své práce se autorka na zabývá objasněním základní terminologie zvoleného 

tématu. Bohužel zde chybí přesnější specifikace některých pojmů, se kterými pak v práci 

pracuje (např. "žadatel o mezinárodní ochranu"). Za stěžejní lze považovat část práce, týkající 

se činností státních orgánů, působících v oblasti azylového řízení, jejich struktuře a funkci - tj. 

jednotlivých složek ministerstva vnitra - cizinecké policie, odboru azylové a migrační politiky 

a správy uprchlických zařízení. Zde by podle mého názoru mohla autorka poskytnout 

informace poněkud podrobnější  - zejména pro bližší objasnění funkcí těchto institucí v 

případové studii, kterou využívá ve druhé části práce. Drobné nepřesnosti se vyskytují i v 

uváděných právních normách, vztahujících se k azylovému  řízení na str. 21, které jsou 

převzaty z literatury z roku 1996. 

Zajímavé jsou kapitoly o  koncepci integrace cizinců do české společnosti a o působení 

sociálního neziskového sektoru v této oblasti včetně některých projektů a programů. Uvítala 

bych však vyhodnocení alespoň některých z jejich výsledků.  

V praktické části  autorka vychází z několika rozhovorů  se dvěma azylanty - manželského 

páru  z Afganistanu.  K rozhovorům využila  dobře připravené  okruhy otázek, které se 

zabývají jednotlivými fázemi života těchto lidí, jejich prožitky a pocity. Záznamy (včetně 

doslovných přepisů textu) z těchto rozhovorů jsou zajímavé a prokazují osobní angažovanost 

autorky.  Závěry z této jedné případové studie potvrzují mnohá mínění autorky a  poukazují 

na některé problémy v azylovém řízení v naší republice. Autorka je zobecňuje na celý systém  

činnosti státních i nestátních orgánů. To by  však pro větší objektivitu výzkumu 

předpokládalo větší počet  jeho respondentů.  

Literární zdroje a citace: 

Autorka využila dostatečný počet odborných titulů k této problematice (celkem 19 odborných 

publikací a 13 elektronických zdrojů).  

Formální úroveň práce: 

Práce  obsahuje  60 stran textu, což je pro bakalářskou práci naprosto dostačující.  Je  napsána 

odborně na dobré úrovni,  s menšími stylistickými nepřesnostmi a nejasnostmi,  s několika 

pravopisnými chybami (např. na str.19 a 20). 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce lze hodnotit jako větší měrou naplněné. Zpracované  téma je společensky velmi 

významné. Z výběru tématu i jeho zpracování je patrna osobní angažovanost autorky v této 

náročné oblasti sociální práce. 

Otázky a připomínky:  

1. Jaké  formy  sociální práce s azylanty považujete za nejefektivnější? 

2. V čem vidíte možnosti spolupráce státního a nestátního sektoru při integraci cizinců 

do majoritní společnosti? 
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