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Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi komunitní práce v procesu integrace 

cizinců do společnosti.  Autorka si téma zvolila na základě svého zájmu téma a předchozího 

pobytu ve Velké Británii v rámci programu ERASMUS, kde měla možnost seznámit se 

s pojednávanou tématikou. Ambicí práce bylo vytvořit akademický text obsahující podstatné 

informace o praxi integrace cizinců v Sheffieldu (UK) a v Grazu (Rakousko) a upozornit na 

silné stránky, potenciál a limity přístupů k řešení těchto otázek. Téma je spojeno 

s mezinárodním rozměrem imigrace a autorka předpokládá, že Česká republika může čerpat 

ze zkušeností z těchto dvou evropských států.  

 

Autorka práci rozdělila do sedmi základních bloků, doplněné seznamem literatury.   

 

V úvodních teoretických kapitolách objasňuje cíle práce a vymezuje kategorie spojené 

s daným tématem: migrace, integrace, sociální a komunitní práce, občanství. Ve čtvrté 

kapitole nastiňuje metodologii výzkumu uskutečněným ve dvou jmenovaných městech 

(kapitola 5. a 6.) a práci v kapitole 7. uzavírá.    

.   

Práce má celkově velice dobrou úroveň odpovídající nárokům na magisterský stupeň. Dá se  

konstatovat, že v mnohém běžné standardy diplomových prací překračuje. Autorka prováděla 

výzkum v náročném prostředí zahraničních měst, prostředky na uskutečnění výzkumu musela 

před tím získat v grantových programech. Diplomantka pracovala z větší části se zahraniční 

literaturou a to reálně, vyvarovala se nešvaru pouhých povrchních odkazů. Práce je logicky 

členěna, vymezení a vysvětlení pojmů je provedeno pečlivě. Autorka prokázala schopnost 

přemýšlet o tématu v kontextu moderní mezinárodní sociální práce.  Jazyková úroveň práce je 

kultivovaná, text je čtivý, práce působí vyváženě, s plynulými přechody mezi jednotlivými 

částmi, splňuje požadavky akademické argumentace.   

 

Na práci oceňuji její zakotvenost v prostředí měst a komunit usilujících o plnohodnotnou 

integraci nově příchozích lidí. Práce může v mnohém inspirovat instituce a aktéry české cesty 

k integraci cizinců. 

 

Práci doporučuji k publikaci – o publikačních možnostech lze uvažovat ve spolupráci s 

akademickým i ne-akademickým prostředím.  

     

Práci doporučuji k obhajobě. 

  

Navrhuji stupeň výborný.  
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