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1. Jaké doporučení navrhujete pro integraci dětí/žáků – cizinců ve školách? 

2. Jak můžou NNO spolupracovat se školami? 

 

Pozitivně hodnotím volbu tématu: problémům spojeným s integrací cizinců do českého prostředí a 

hostitelské společnosti je věnována zejména v poslední době větší pozornost. 

Práce s názvem  Sociálně-pedagogické systémy podpory cizinců žijících v České republice a 

hlavním cílem teoretické části bylo prozkoumat současný stav integrace a integračních nástrojů v 

ČR obecně a dále zjistit momentální stav v oblasti nabídky integračních služeb NNO pro cizince.  

Autorka z tohoto hlediska také promýšlí celou strukturu teoretické části. Teoretická část popisuje 

integrační nástroje ČR na státní i nestátní úrovni a analýza nabídky služeb 

v souvislosti s uspokojením poptávky klientů. Popisuje  téma integrace, současné imigrační situaci 

v ČR, i legislativě orientovaným cizincům žijícím na území ČR, ale také oblast státních 

integračních aktivit a nestátní sféru, která pracuje s migranty. Autorka popisuje hlavně Koncepci 

hlavního města Prahy NNO v Praze a Konsorcium NNO s poskytováním těchto služeb a jeho 

vyjádření k společné práci. 

Cílem empirické částí práce autorky bylo zjišťování, zda nabídka integračních služeb nestátních 

neziskových organizací uspokojuje potřeby jejich klientů v realizovaném kvalitativním výzkumu.  

Výzkum vychází z polostrukturovaných rozhovorů s cizinci-klienty neziskových organizací a s 

pracovníky neziskových organizací.  

Na toto zjišťování autorka stanovila dva dílčí cíle a čtyři výzkumné otázky. Dále popisuje 

výzkumné vzorky a metodologii svého empirického šetření kde pro vyhodnocení získaných dat 

použila techniku otevřeného kódování a vyložení karet. Vymezuje kategorie, kódování a sestavení 

analytického příběhu. Tyto rozhovory byly s osmi respondenty - pracovníky NNO a klienty 

stejných NNO v Praze a byly vyhodnoceny zvlášť.   

V diskusi jsou pro neziskové organizace, které pracují s migranty, kde se zaměřila na téma 

neuspokojené poptávky a chybějících služeb. 

V práci však chybí  pedagogický systém, jak je uvedeno v názvu práce – analýza podpory cizinců 

ve školách,  podpoře učitelů pedagogickém prostředí, legislativě MŠMT co by pomohlo ke zvýšení 

tématu práce.  

 

Diplomovou práci si cením zpracování kvalitativního výzkumu a  zaujetí autorky pro danou 

problematiku. 


