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práce. Autorka práci uvedla, seznámila komisi s tématem a jeho
uchopením, problémy, se kterými se kvůli specifičnosti výzkumu
tohoto tématu potýkala. Autorka shrnula některé dílčí poznatky a
příběhy uprchlíků. Doc. Buriánek ji vyzval k shrnutí hlavních závěrů
práce. Autorka stručně shrnula závěry práce a jejich oporu v
poznatcích shrnutých v práci, a to s ohledem na specifické potřeby
imigrantů i medializaci imigračních a integračních projektů.
Doc. Buriánek shrnul posudek vedoucí práce, která zmiňuje, že
některé části práce jsou nadbytečné, naopak nebyly vyčerpány
všechny datové zdroje, dílčí připomínky se týkaly formální stránky.
Oponent ocenil volbu tématu, v základní podobě se podařilo naplnit
cíl práce. Teoretická část ale není syntézou existující literatury, ale
spíše nahodilého řazení slovníkových pojmů, přičemž absentuje
vysvětlení některých zásadních a v práci užívaných pojmů. Formálně
rovněž nedostatky spatřuje v citační praxi autorky.
Autorka upřesnila pojmy, které v práci používala, nebyly ale
vysvětleny. Upřesnila zdroje některých tvrzení v práci (např. že první
dojem po příjezdu uprchlíků byl dobrý). Vysvětlila, proč nebylo
možné udělat rozhovory přímo s uprchlíky. Mgr. Mazák upřesnil, že
by bylo lepší v práci toto zdůvodnění uvést.
Diskuse se vedla o jednotlivých rolích aktérů projektu.
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