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 Cílem práce bylo popsat proces, kterým uprchlíci procházejí při žádosti o mezinárodní 

ochranu v evropských zemích s důrazem na to, jak jsou během tohoto procesu respektována a 

naplňována práva dítěte obsažená v Úmluvě o právech dítěte OSN (dále jen Úmluva). Tímto 

způsobem autorka chtěla připomenout a obhajovat práva uprchlických dětí jako rizikové 

skupiny. Tento cíl není v úvodu práce definován, čtenář si ho vyvodí v průběhu čtení práce a 

v závěru práce je mu potvrzen. 

 V práci je popsáno složení imigrantů do Evropy z hlediska původu. Pak jsou uvedeny 

některé principy Úmluvy dle autorčina mínění relevantní pro cílovou skupinu. U nich autorka 

uvádí, co by měl, resp. neměl dělat sociální pracovník podle směrnic UNHCR a jiných 

mezinárodních organizací, podle OPU a také podle autorů, kteří se v české dostupné literatuře 

touto problematikou zabývají.   

 Dále je práci popsán proces azylového řízení. Zde se věnuje hodně pozornosti situací 

dětí bez doprovodu. V této kapitole jsou také statistické údaje týkající se dětí bez doprovodu 

v Evropě, které by spíše patřily do kapitoly první. Popisují se zde obecně možné formy péče o 

děti (pěstounská péče, ústavní péče), ale bez odkazu k tomu, jak tyto formy v ČR nebo někde 

jinde v Evropě vypadají a jak fungují. Stejně obecně je popsán kontakt dítěte a 

zdravotnických služeb. Dopad azylového řízení na psychiku dítěte je v kapitole o 

zdravotnictví, asi by bylo lepší o něm pojednat v jiné samostatné kapitole.  Poslední část práce 

je – opět na obecné úrovni - věnována integraci čili problémům jazyka, tradic, vzdělávání. 

 V textu je několik citací z výpovědí dětí-uprchlíků. Není jasné, jakým způsobem byly 

získány. 

 Je citovaná jen česká literatura, kdežto internetové zdroje jsou psané jak česky, tak 

anglicky. Práce je napsaná srozumitelně, stylistika je místy neobratná. 

 Práce je přínosná tím, co se pokouší shrnout. Je však - spíše než čím jiným - prací 

propagační. Ukazuje, co vše by se mělo zohledňovat, ale mimo autorčin horizont zůstává 

prověřování způsobů, jakými jsou obecná doporučení naplňována. 
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