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     Předloženou bakalářskou práci tvoří 52 stran autorského textu, 7 hlavních kapitol a 

rozsáhlé přílohy. Autorka zvolila aktuální téma, vycházela z odborných pramenů a ze 

spolupráce s integračním centrem Praha. 

     Úvod je psán se zaujetím pro zvolenou problematiku, avšak ukazuje se zde 

metodologická chyba, která posléze prolíná jinak zdařilou prací: chybná formulace cílů. 

Studentka sice provedla dlouhý výčet témat, o nichž pojedná, ale to nejsou cíle. Co mělo 

být výsledkem této práce, k čemu chtěla autorka systematicky směřovat? Teprve v 

Závěru se přesnější cíle objevují. Text trpí chybným nastavením hranic a to je v tomto 

případě škoda. Téma se větví, dílčí aspekty vyžadují zpracování hodné akademické 

úrovně, ale to je v rozsahu bakalářské práce možné pouze částečně. Vzhledem ke 

zvolené problematice (integraci) postrádám některá další relevantní témata (např. 

alespoň malou zmínku o integračních táborech a metodách integrace zde).

     První kapitola podává přehled základní terminologie v kontextu platné legislativy. 

Druhá kapitola o příčinách migrace svým rozsahem nepostačuje na samostatnou 

kapitolu, bylo by vhodné ji propojit třeba s následujícím textem o nejčastěji příchozích. 

Zde by byly stylisticky velmi vhodné kazuistiky (a autorka k nim měla přístup) - nelze je 

však pokládat za povinnost. Kapitola čtvrtá je na velmi dobré odborné úrovni, studentka 

vymezuje integraci jako multidimenzionální proces, dělí ji a popisuje bariéry. Zde se 

naplňuje riziko širokého záběru: skutečně byly uvedeny všechny důležité bariéry 

integrace? Problém by vyřešil přesnější název kapitoly (Některé bariéry, Některé 

problémy související s ... apod.). Přínosem je zmínka o vzdělávání cizinců a o migrační a 

integrační politice v ČR. Následuje výčet konkrétních projektů, který prokazuje skvělou 

orientace studentky v problematice. Poslední kapitola obsahuje výzkumné šetření 

kvalitativního charakteru. Cíle jsou stanoveny velmi správně. Na bakalářskou práci má 

šetření místy vynikající úroveň, při užívání termínu "výzkum" lze ale doporučit 

obezřetnost. Z textu je patrná určitá nejistota zpracování - teoretické výklady té či oné 

metody jsou stylisticky nevhodné, pokud přímo nezdůvodňují její užití. Chybí standardní 

stuktura, odborná diskuse a užší propojení s teoretickou částí. Kdyby šlo ale o ilustrativní 

šetření nebo sondu, bylo by možné výsledek hodnotit jako vynikající a podnětný. Silnou 

stránkou šetření jsou vedle přesných cílů skvěle formulované otázky (měly být ale 

uvedeny v přílohách, ne v textu).



     Studentka užila relevantní, převážně tuzemskou literaturu, a pracovala s ní korekteně. 

Odkazy pod čarou je vhodnější zkracovat (plný záznam vkládat až do soupisu), ale to je 

maličkost. Po stránce jazykové je práce na uspokojivé úrovni, text obsahuje zbytečně 

mnoho překlepů.

Závěr:

Bakalářská práce Terezy Třískové prokazuje orientaci autorky ve zvolené problematice. 

Šíře témat však neumožňuje pojednat téma v patřičné hloubce, ačkoli k hlubší analýze 

má autorka nepochybně potenciál. To prokazuje hlavně v empirické části, v níž 

prezentuje výsledky rozhovorů s odborníky a s klienty. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře

Podnět k obhajobě:

Sdělte výsledky svého šetření a vyberte hlavně ty, které sama pokládáte za 

nejpodnětnější vzhledem k odborné sociální práci s migranty.

V Praze dne 27. Srpna 2013                    ___________________________


