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Studentka si vybrala zajímavé aktuální téma sociální práce, kterým je integrace migrantů v 
ČR a jejich uplatnění na trhu práce. Práce je členěna do šesti kapitol na 70 stranách 
autorského textu, dále úvod, závěr a seznam literatury, obrázků, tabulek, příloh a přílohy. 
Autorka po formální stránce cituje uvedenou literaturu pod čarou (doporučení katedry je do 
závorek), avšak ne vždy (např. již v úvodu, 1 kap., kap. 4.3 jsou uvedena fakta bez odkazu). Z 
formálního hlediska by uvozovky v textu měly být u bc. práce pouze u přímé citace a přímé 
řeči. Text autorka logicky člení, avšak ne vždy ve vztahu k cíli práce. Práce obsahuje 
obrázky, kdy některé jsou spíše do populární literatury ne do bc. práce neb nesouvisí přímo s 
prací (např. obr. 1, 2, 5).  

Cílem práce má být: "na základě literární rešerše oborových textů analyzovat uplatnění 
migrantů na trhu práce České republiky v kontextu sociální práce." (s.3). Cíl je tedy druhá 
část názvu a tématu předložené práce. Avšak většina práce i empirická část s cílem uplatnění 
na trhu práce nesouvisí. Cíl práce tedy nebyl přesně definován a nemohl být dostatečně 
naplněn. Jednotlivé kapitoly se věnují především definování migrace, podmínkám pobytu 
cizinců na území ČR, legislativnímu zakotvení, integraci a sociální práci s migranty. Téma je 
velmi aktuální a je škoda, že nebylo přesně definováno, obsahově je zde mnoho informací 
nesouvisejících s uvedeným cílem.  

V úvodu si autorka stanovuje hypotézy, které směřují ke kvantitativnímu výzkumu, který 
následně autorka rozpracovává na základě již proběhlého výzkumu. Tato metoda je možná, 
jen by bylo vhodné se více věnovat metodologii, konkrétně zdůvodnit volbu vzorku. 
Hypotézy jsou široké a měly by vycházet z hlavní výzkumné otázky, která vychází z cíle 
práce. Není zřejmé, zda se jedná o pracovní hypotézy, nebo jaká je nulová hypotéza. V 
diskusi se autorka nezabývá zhodnocením výzkumu, ale názorům autorů a uvádí nesouhlas s 
některými výroky - autorka používá plurál - koho má na mysli? Pokud jsou to názory autorky 
je vhodné u bakalářské práce je ověřit u odborných zdrojů. Neboť student bakalářského studia 
(zvláště v otázkách týkajících se dalších oborů např. religionistiky) nemá dostatečný vědecký 
základ, aby mohl takto jednoznačně něco tvrdit. V úvodu autorka dále popisuje fakt, že 
žijeme v přelomovém období s ohledem na změny pro lidstvo. Ale následují odstavce 
věnované islámu jsou nepřesné. Jedná se o nepodložené generalizace, neboť islám neznamená 
ve svém důsledku uplatňování práva šaría, neboť právo šaría uznává pouze část muslimů a 
tedy uvedené hodnoty nelze takto generalizovat na celý islám. Navíc se jedná o tvrzení 
nepodložená žádným zdrojem, lze tedy usuzovat, že se jedná o názor autorky nevycházející z 
faktů.  

Celkové má práce velmi zajímavé téma, které však nemá jasnou strukturu. Jedná se spíš 
sjednocení různých faktů týkajících se migrace obecně (vzhledem k odkazům na historii), 
nejen v ČR. Chtělo by to více se držet stanoveného cíle, což by přineslo mnoho dalších 
zajímavých faktů. 
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