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1. V závěru práce uvádíte doporučení. Zkuste uvést konkrétní kroky/fáze ke zlepšení 
spolupráce NNO a škol.

2. Pokud byste v práci chtěla věnovat větší prostor pedagogické rovině, jak byste dané
rozšíření práce provedla?

Předložená diplomová práce je nazvána Sociálně-pedagogické systémy podpory 
cizinců žijících v České republice a zabývá se tématem integrace cizinců v ČR. Práce je 
členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka pokusila zjistit, 
jakými integračními nástroji disponuje ČR na státní i nestátní úrovni. V textu je pozornost 
věnována osobním zkušenostem cizinců s integračními službami poskytovanými 
neziskovými organizacemi v Praze. Dále je zde provedena analýza nabídky služeb 
v souvislosti s uspokojením poptávky klientů. Teoretická část je věnována tématu integrace, 
současné imigrační situaci v ČR, ale také právním dokumentům orientovaným cizincům 
žijícím na území ČR. Autorka se také zaměřila na oblast státních integračních aktivit a na 
nestátní sféru, která pracuje s migranty. Hlavním cílem teoretické části je „prozkoumat 
současný stav integrace a integračních nástrojů v ČR obecně a dále zjistit momentální stav 
v oblasti nabídky integračních služeb NNO pro cizince“. Velmi oceňuji, že téma je 
zpracováno z pohledu cizince jakožto klienta neziskových organizací, ale také ze strany 
pracovníků. Autorka se vhodně opírá se o zkušenosti klientů cizinců s integračními 
službami NNO v Praze a pracovníků NNO s poskytováním těchto služeb. 

V Empirické části práce byl realizován kvalitativní výzkum. Hlavní výzkumná otázka 
se zde slov autorky ptá, „zda nabídka integračních služeb neziskových organizací pokrývá 
poptávku cizinců“. Výzkum vychází z polostrukturovaných rozhovorů s cizinci-klienty 
neziskových organizací a s pracovníky neziskových organizací. V rámci výzkumného 
šetření byly stanoveny dva dílčí cíle a čtyři výzkumné otázky. V úvodu výzkumu byl prostor 
věnován také popisu výzkumného vzorku. Autorka pro účely vyhodnocení získaných dat 
použila techniku otevřeného kódování a vyložení karet. Rozhovory byly provedeny celkem 
s osmi respondenty - čtyři byly s pracovníky NNO a čtyři s klienty stejných NNO. Výzkum 
byl proveden v Praze. Pro účely výzkumu byly sestaveny dva scénáře rozhovorů – pro 
klienty a pro zaměstnance. Tyto dva typy rozhovorů byly vyhodnoceny zvlášť. Separovaně 
tedy proběhlo vymezení kategorií, kódování a sestavení analytického příběhu.

Text práce je logicky členěn. Citace odpovídají citační normě. Autorka prokázala 
velmi dobrou orientaci v dostupných informačních zdrojích. Do textu jsou vhodně členěny 
poznámky pod čarou, ale také je zde velmi dobře aplikována odborná terminologie. Text je 
pouze bohužel trochu kratší, než je doporučená délka (cca 3 tis. znaků). 

V práci je vysvětlena vazba tématu práce na oblast sociální pedagogiky, což je 
velmi důležité. Kvalitu textu by posílilo rozšíření prostoru věnovaného pedagogické 
perspektivě tématu práce. Výsledky empirického šetření jsou vhodně prezentovány a 
shrnuty. Součástí textu je také diskuse. Kladně hodnotím skutečnost, že výstupem 
diplomové práce jsou také doporučení autorky pro neziskové organizace, které pracují 
s migranty, jež by měla podpořit zvýšení efektivity v práci s migranty. Autorka se také 
vhodně zaměřila na téma neuspokojené poptávky a chybějících služeb. Velmi oceňuji volbu
zajímavého, aktuálního, velmi komplexního, ale současně složitého tématu. V práci je 
patrná osobní zkušenost a nasazení autorky pro dané téma. Práci doporučuji k obhajobě a 
hodnotím výborně/velmi dobře.


