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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: Pavlína Divínová   

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Práce je založena na vlastním dotazníkovém šetření o vnímání imigrantů mezi studenty středních 

škol ve třech různých regionech. To umožnilo práci vhodně a jasně zacílit. Téma práce je velmi 

aktuální a jeho pojetí vysoce geografické. 

 

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

Autorka v práci využívá solidní množství literatury, na jejímž základě se pokouší identifikovat 

relevantní individuální i kontextuální faktory, které mohou ovlivňovat vnímání imigrantů. Teoretická 

část je jasně zacílená a vhodně strukturovaná. Ze studia literatury pak vyplynulo několik hypotéz, 

které se následně autorka pokoušela ověřit v analytické části. 

 

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

Dotazník autorka sestavila na základě poznatků z diskuse s literaturou a jeho struktura i obsažené 

otázky se až na výjimky ukázaly jako velmi vhodné. Zdůvodnění i konkrétní operacionalizaci 

jednotlivých otázek a z nich vzešlých proměnných autorka podrobně diskutuje, což je u prací 

založených na vlastním šetření zcela zásadní. Získaná data pak autorka zpracovala za pomocí 

adekvátních metod popisné i inferenční statistiky.  

 

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

V analytické části autorka logicky začíná popisnou statistikou, s jejíž pomocí poměrně zevrubně a za 

využití přehledných grafů seznamuje čtenáře se základními výsledky. Následně pak zkoumá vliv 

jednotlivých faktorů na různé aspekty postojů k imigrantům za využití série na sebe logicky 

navazujících regresních modelů. Výsledky interpretuje veskrze správně, přičemž hlavní důraz klade 

na vliv odlišného kontextu jednotlivých regionů. 

 

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

V závěru práce se pak autorka vrací ke všem stanoveným hypotézám a posuzuje jejich platnost 

v kontextu svých zjištění, aby pak představila nejvýznamnější determinanty postojů studentů a 

stručně se vyjádřila i k otázce navazujícího výzkumu a praktických implikací poznatků z výzkumu. 
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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.) 

Po formální stránce je práce téměř bezproblémová, jisté rezervy jsou snad jen ve stylistice, která 

není vždy dokonalá a může někdy narušovat čtivost textu – oproti prvním verzím práce však i zde 

došlo k zásadnímu zlepšení. Práci vhodně doplňuje řada přehledných tabulek a grafů. Délka práce 

(80 s.) je zcela přiměřená. 

 

3. Souhrn 

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

Je nutno ocenit, že autorka si zvolila obtížnější cestu zpracování vlastních dat, které obnášelo 

provedení dotazníkových šetření ve třech regionech. Získala tak velice zajímavá data o problematice, 

která byla zejména v době zadání práce vysoce aktuální, a dokázala empiricky prokázat rozdílnost 

v postojích k imigrantům mezi obyvateli různých českých regionů. Samotné zpracování práce je 

dobré, silnou stránkou je zejména úzké propojení teoretické části s částí analytickou.  

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Seznámila jste s výsledky Vašeho šetření vyučující na školách, kde k výzkumu došlo? Jaké byly jejich 

reakce? 

 

Datum: 21. 1. 2019 

Autor posudku: Jiří Hasman  

 

Podpis: 


