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Cíl práce: Zaměřit se na efektivitu a kvalitu metod sociální práce s azylanty v oblasti 
integrace, které jsou používané v ČR za účasti státu, legislativy a nestátních 
neziskových organizací. Vypracovat případovou studii rodiny azylantů.

Téma práce je aktuální a velmi fundovaně zpracováno. Na volbě tématu je patrná 
velká zainteresovanost studentky do dané problematiky a z hlediska hloubky 
případové studie je patrná znalost rodiny, navození bezpečného prostředí pro konání 
rozhovorou a důvěra rodiny, zvláště ženy v autorku a její práci.

V teoretické části studentka nejprve analyzuje pojmy – uprchlík, žadatel o azyl, 
azylant, ekonomický a nelegální migrant. Aktuálně rozebírá fenomén migrace a 
možnosti integrace, kde podklady čerpá z více stran (např. Člověk v tísni, materiály 
Rady Evropy, MV ČR, literárních, internetových i časopiseckých zdrojů atd.) a sama 
je komentuje svými názory. Tímto přístupem studentka prokázala znalost dané 
problematiky a orientaci v právních normách týkajících se uprchliků a následně 
azylantů v ČR. Autorka uvádí i charakteristiku nejvýznamějších neziskových
organizací v ČR, které se zaměřují na pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl. 
Významná je i stať o specifikách sociální práce s azylanty, ve které se autorka věnuje 
charakteristice propracovaných zahraničních metod, které lze aplikovat i v sociální 
práci v našich zařízeních.

Výzkumná část je velmi kvalitně zpracovaná. Studentka zformulovala výzkumný 
problém, cíl výzkumu a výzkumné otázky. Zvolila metodu kvalitativního přístupu 
z pohledu případové studie. S respondenty pracuje již 4 roky jako mentorka – osobní 
asistentka. Nejprve popisuje etické otázky výzkumu a volbu polostrukturovaných 
hloubkových rozhovorů (6, 340 min) podle jednotlivých fází od útěku ze své země po 
integraci v nové zemi (viz otázky rozhovoru v příloze č.1). Autorka se věnuje popisu
záznamu rozhovorů, analýze, vyjasňování kostry životního příběhu rodiny. Studentka 
prokázala dovednost kvalitně sestavit případovou studii rodiny (str. 42 – 47) včetně 
sociální diagnózy a plánu sociální terapie. Velmi zajímavě a čtivě je zpracován 
životní příběh rodiny podle jednotlivých fází z hlediska integrace do společnosti. 
V závěru jsou shrnuty a zobecněny všechny získané informace.

Rozsah práce je přiměřený, doplněný 4 přílohami. Velmi kvalitně je zpracovaný 
seznam použité literatury a zdrojů (str. 61 - 63). Jazyková a stylistická úroveň práce 
je velmi dobrá. V práci se vyskytuje menší množství chyb (např. str. 25, 26), které 
nijak neubírají práci na kvalitě. Cíl práce byl splněn.

Doplňující otázka:
1) Zasahla integrace do společnosti život rodiny po stránce oblékání, stravování, 

životního stylu...
2) Jakým způsobem byste realizovala svoje doporučení (str. 59), pokud byste 

měla ty možnosti.



3) Z jakého důvodu probíhal rozhovor pouze se ženou a ne s manželem nebo 
dětmi?

4) Navštívila jste nějaké pobytové zařízení v poslední době? Zlepšuje se úroveň 
ubytování obyvatel žádajících o azyl?
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