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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Regionální diferenciace ve vnímání imigrantů a imigrace studenty středních škol a její 

podmiňující faktory 

Autor práce: Bc. Pavlína Divínová 

 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle jsou přiměřené typu dat, s kterými autorka pracuje. Hypotézy jsou dobře postaveny – jsou 

formulovány na základě literatury a to takovým způsobem, aby bylo možné je testovat. 

Geografický charakter je do práce vnesen skrze regionální rozmístění měst, v kterých byl prováděn 

výzkum a skrze diskusi vlivů různých typů regionů (odlišný podíl zastoupení cizinců v populaci atd.). 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka poskytuje dobrý přehled literatury vztahující se k jednotlivým hypotézám. 

Pouze s tou výhradou, že kontaktní hypotéza, která je pro posuzovanou práci ústřední, je sice 

představena důkladně, s důrazem na metaanalýzu Pettigrewa a Tropppové (což pokládám za 

správné), zdá se mi ale, že měly být alespoň zmíněny některé práce, které jsou vůči kontaktní 

hypotéze kritické. Například práce H. D. Forbese (ale to je jen příklad, takových prací je více). 

Také mohly být zmíněny metodologické obtíže při ověřování kontaktní hypotézy – zejména ta, 

že je obtížné rozlišit zda, zjednodušeně řečeno, kontakt snižuje předsudky, anebo nižší 

předsudky podporují mezietnické kontakty. 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Metodologie je popsána odpovídajícím způsobem, dobře je zdůvodněn výběr jednotlivých regionů. 

Chybí zmínka o tom, jakým způsobem byly ve městech, kde bylo více odpovídajících škol, konkrétní 

školy vybrány.  

Vzhledem k tomu, že téma výzkumu předsudků je často považováno za citlivé, myslím, že vhodné by 

bylo právě tuto citlivost tématu a možná zkreslení, která z ní vyplývají diskutovat nebo alespoň 

zmínit (zejména tzv. social desirability efekt). 

Nerozumím příliš větě na str. 46 „Je velmi překvapivé, že bylo velmi málo chybějících hodnot, 

přesně 73 ze všech otázek a podotázek, tudíž návratnost dotazníku byla velmi vysoká.“ Zdá se 

mi, že autorka zde pracuje s pojmem návratnosti mylně a spojuje ji s chybějícími hodnotami ve 

vyplněných dotaznících a nikoli s podílem vyplněných dotazníků na celku vybraných 

respondentů.   
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Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza je důkladná, využívající vícerozměrné metody. Je strukturována v souladu s hypotézami. 

Za diskusi by stálo využití faktorové analýzy pro vytvoření závisle proměnných pro regresní analýzy 

postojů k cizincům (viz tabulka 8 na str. 44). Využití součtových škál (spolu s ověřením reliability 

například pomocí Cronbachova alfa) by bylo podle mého názoru výhodnější pro interpretaci 

výsledků.  

Proměnné, které vstupují do regresní analýzy, jsou popsány, ale bylo by vhodnější prezentovat jejich 

popis (operacionalizaci) v jedné tabulce, bylo by to pro čtenáře přehlednější.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce shrnují výsledky testování hypotéz. Závěry práce nejsou příliš nad tento rámec daný 

hypotézami, což ale nehodnotím negativně – autorka se prostě v závěrech poměrně striktně drží 

hypotéz, které si stanovila v úvodu a nepouští se do rozsáhlejších interpretací (které se snadno 

mohou proměnit v čisté spekulace).  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Délka práce je přiměřená, grafická úprava přehledná.  

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Práce představuje promyšlený, propracovaný a odpovídajícím způsobem strukturovaný příspěvek 

k diskusi a ověřování kontaktní hypotézy. Slabiny, které v ní spatřuji, jsou dílčí a uvádím je výše.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

Za důležité téma k diskusi považuji omezení, které se vztahují k ověřování kontaktní hypotézy. 

Především problém kauzality (vliv kontaktů na postoje versus vliv postojů na kontakty). 

 

Datum: 21. 1. 2019  

Autor posudku: Martin Vávra  
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