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Klára Hiblerová se ve své bakalářské práci věnuje problematice cizinců, kteří žijí v Libereckém kraji. 

Koncept bakalářské práce vychází především ze zkušeností, které autorka získala v průběhu své stáže 

na Krajském ředitelství cizinecké policie v Liberci. Tato skutečnost se výrazně projevuje v konkrétním 

vymezením daného tématu. Autorka si uvědomuje obsahovou šíři cizinecké problematiky a pro svou 

práci dané téma adekvátně upřesňuje. Klára Hiblerová se rozhodla, že ve svém textu bude reflektovat 

danou problematiku především v kontextu nelegálních aktivit, kterých se cizinci na Liberecku 

dopouštějí. Studentka však upozorňuje, že ji primárně nezajímají jakékoli nelegální aktivity, nýbrž se 

zaměřuje na agendu, která je v dikci cizinecké policie (tedy přestupky a trestné činy, které jsou 

definovány zákonem o pobytu cizinců 326/1999 Sb.). Přestože na první pohled převládá v práci 

perspektiva represivních složek státu (cizinecká policie), autorka se ve svém textu snaží dát prostor také 

složkám preventivním (Centrum na podporu integrace cizinců) i samotným cizincům, kteří na Liberecku 

žijí. 

 

Struktura bakalářská práce je poměrně logická a rozsah jednotlivých kapitol je adekvátní. Autorka 

prokazuje poměrně dobrou orientaci v popisované problematice i znalost základních zdrojů 

a teoretických přístupů. Z popisu empirického šetření je patrné autorčino zaujetí tématem i snaha 

danou problematiku obsáhnout komplexně a vyváženě. Vypovídající hodnotu práce autorka průběžně 

zvyšuje vysokým množstvím vhodně zvolených příloh (grafy, tabulky atd.). Dílčí rezervy je naopak 

možné nalézt v rovině stylistické. Také je na zvážení, zda by nebylo vhodné jednotlivé pasáže více 

propojovat a tím zdůraznit logickou linku celé práce.      

 

Bakalářskou práci Kláry Hiblerové považuji za zdařilou, velice zajímavou a z empirického hlediska 

i podnětnou. Dílčí rezervy (stylistika a provázanost jednotlivých pasáží) výrazným způsobem nesnižují 

kvalitu a vypovídající hodnotu předkládané práce.         

         

Po zvážení všech výše uvedených závěrů, navrhuji práci Kláry Hiblerové hodnotit známkou B.             

 

V Pardubicích 12.6.2020                                                                                                                    Tomáš Retka 


