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Autorka se ve své práci zabývá aktuálním tématem a to nástroji sociální politiky v integraci 
uprchlíků z Barmy. Tento název etnika, který není přesný, je v práci dostatečně zdůvodněn.  
Jako cíl práce si stanovila popsat vybrané nástroje sociální politiky realizované v integraci 
uprchlíků z Barmy. A jako hlavní výzkumnou otázku: „Jak je nastavena a jakým způsobem je 
prakticky realizována sociální politika v ČR v oblasti integrace uprchlíků z Barmy, kteří do ČR 
přišli v rámci přesidlovacího programu a to v oblastech zaměstnanosti, jazykových 

dovedností a informovanosti. Cíl i výzkumnou otázku splnila. 
V teoretické části své práce autorka definuje základní pojmy „migrace“ a „integrace“, mapuje 
integrační politiku od vzniku České republiky po současnost, zdařile  zpracovává současné 
legislativní ukotvení integrace v sociální politice.  V další části práce seznamuje blíže se 
situací v Barmě,  s uprchlíky z Barmy, přesidlovacím programem a Státním integračním 
programem. Jako významné nástroje sociální politiky v integraci definuje přesidlovací 
program a hlavně dobrovolný Státní integrační program a jeho služby.      
Metodologický výzkum je veden formou autorkou zpracovaných dotazníků přeložených do 
angličtiny i do jazyků uprchlíků z Barmy. Jsou přílohou práce.  Jejich analýza a vyhodnocení 
je součástí 7. části práce.  Tato část je rozsahově poměrně delší, ale je to dáno i výzkumným 
vzorkem. 
Při své práci vycházela autorka jak z odborných pramenů, tak i z osobních rozhovorů 
s pracovníky pracujícími v oblasti integrace.   
Práci hodnotím celkově jako velmi dobrou, solidně zpracovanou, je z ní cítit i autorčino velké 
osobní zaujetí. Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Dobrá je i práce 
s literaturou i celková jazyková a stylistická úroveň.  Chybí mi více vlastních interpretací, 
závěrů.  Velmi si cením  práce s vyhotovením i zpracováním dotazníků.  
 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Podněty k diskuzi při obhajobě: 

 Když byste měla možnost, jak (co) byste změnila v integrační politice ČR ve vztahu 
k uprchlíkům z Barmy ? V uplatnění konkrétních nástrojů sociální politiky?  

 Co si myslíte možnostech a reálné pomoci církví v integraci uprchlíků ?  
 
 

Práci navrhuji hodnotit stupněm: 
 
B – velmi dobře 
 
V Brně  dne 8.6. 2016                                                     JUDr. Iva Kernová 


