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1. Zamyslete se nad tím, jakou metodu by bylo vhodné zvolit, jestliže byste výzkum 
provedla kvalitativně.

2. Jak v praxi ve Vašem působení využijete výzkumná zjištění?
3. Co Vás při realizaci výzkumné sondy při spolupráci s cizinci překvapilo?

Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu – vlivu vzdělávacích aktivit 
nestátních neziskových organizací na proces začleňování dětí cizinců do české 
společnosti. Jedná se o práci teoreticko-empirického charakteru. 

Teoretická část je věnována procesu integrace cizinců a představení role státu a 
nestátních neziskových organizací. Dále je pozornost věnována obtížím při vzdělávání
dětí cizinců. Dále autorka v práci informuje o vzdělávacích aktivitách vybraných 
neziskových organizací. Zajímavé jsou demografické údaje o cizincích v České republice, 
ale také analýza teorií a předpisů a popisy integračních činností státních i nestátních
institucí.

Empirická část zjišťuje, jaký vliv mají konkrétní vzdělávací aktivity realizované v
komunitním centru InBáze (kde autorka působí) na proces začleňování dětí cizinců do 
české společnosti. Kladně hodnotím to, že se autorka zaměřila na integraci dětí cizinců 
v neškolním prostředí. V rámci kvantitativní výzkumné sondy bylo vymezeno 6 cílů a 4 dílčí 
hypotézy. Hlavní hypotéza práce zní „Programy InBáze pro děti a mládež cizinců mají 
pozitivní vliv na proces jejich začleňování do české společnosti“. Na On-line dotazník 
odpovědělo pouze 20 respondentů, což omezuje vypovídající hodnotu zjištěných dat. 
Získaná data jsou přehledně a pěkně graficky prezentována a stručně vyhodnocena. Bylo 
by podnětné rozšířit interpretaci získaných dat i diskusi.

Studentka se výborně orientuje v dané problematice a zdrojích, se kterými pracuje. 
Velmi oceňuji skutečnost, že autorka využívala také aktuální informace z anglických a 
amerických zdrojů. Velmi kladně hodnotím práci s odbornou terminologií. Citace odpovídají 
citační normě a do textu jsou vhodně implementovány. Text působí srozumitelně, výstižně 
a je celkově na velmi dobré úrovni. Z formálního hlediska je text v pořádku. Stavba práce je 
velmi logická a souslednost kapitol pouze podporuje kvalitu textu. Některé krátké 
podkapitoly by však bylo vhodné začlenit do delších výkladových pasáží.

Na základě uvedených skutečností práci hodnotím známkou ½.


