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Bakalářská práce se zabývá zajímavým a vzhledem ke globalizace a imigraci i
aktuálnímu tématu. Autorka navazuje na proběhlou kvantitativní studii, která přinesla
překvapivé závěry. Práce je dělena na teoretickou a praktickou.
Teoretická část nám předkládá definice postojů, spojitostí postojů s chováním,
sympatie a nesympatie a postoje vůči jednotlivým skupinám. Oceňuji, že autorka nejen že
předkládá řadu definic, ale snaží se v různorodosti definování vyznat, teorie a definice
analyzuje a popisuje odlišnosti. Podkapitola o stereotypech je kvalitní, ukazuje nejen definice
odproštěné od reality, ale dozvídáme se, jak stereotypy ovlivňují vnímání lidí v reálném
životě. Povedená je kapitola 4. Postoje vůči Romům a Židům v české společnosti shrnující
výzkum z r. 2018.
Empirická část začíná cílem studie, která zní: „zjistit, jak participanti rozumějí
sympatiím a nesympatiím, jak vnímají jejich roli v každodenním životě a jaké postoje mají
participanti k Romům a Židům a jak subjektivně souvisejí s jejich pojímáním sympatií a
nesympatií a zda se v jejich postojích objevuje vliv předsudků a stereotypů.“
Kvalitativní výzkumná strategie je argumentovaná, i když spíše učebnicovými
frázemi. Logicky a strukturovaně je předveden rozhovor, jeho témata a otázky.
Dále jsou nám představeny výsledky práce prezentované v kategoriích a
subkategoriích. Analýza je zdařilá, příklady slouží k ilustraci výzkumných zjištění. Jen bych
upřednostnila, kdyby na počátku byla tabulka nebo alespoň soupis zjištěných výzkumných
kategorií a subkategorií, což by čtenářovi usnadnilo orientaci.
Diskuze je v pořádku. Autorka shrnuje svoje výzkumná zjištění a porovnává
s dostupnou literaturou.
Otázky k obhajobě:
1. K rozhovoru byla stanovena kritéria: (1) věk mezi 18-29 lety (2) místo narození Praha (3)
minimální vzdělání maturita, o něco dále však autorka uvádí, že „Na základě kritérií bylo do
výzkumu vybráno 12 lidí, 6 mužů a 6 žen, všichni narozeni či od útlého dětství žijící v Praze.“
(str. 27). Zajímá mě, zda bylo rozhodující narození či bydliště v Praze od útlého dětství a za
jakého důvodu.
2. Autorka používala i dotazník. Jak (zda-li) data zpracovávala a případně – co zjistila?
Bakalářská práce dle mého názoru splňuje všechny požadavky na závěrečnou práci, proto ji
doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.
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