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Vyjádření k práci a přístupu studenta
Téma, jakým se bakalářská práce Martina Schlichtera zabývá, je velmi široké a obecně dosti obtížné
z hlediska teoretického a metodického zpracování vzhledem ke komplexním podmíněnostem
formování postojů k imigraci, imigrantům, uprchlíkům a dalším takzvaným vnějším skupinám.
S oběma klíčovými částmi práce si student výborně poradil. Po přehledně sepsaném úvodu práce,
obsahujícím hlavní cíl a výzkumné otázky, totiž postoje k imigrantům a imigraci zasazuje do poměrně
kompaktního a přehledného teoretického a konceptuálního rámce, přičemž prokazuje výbornou
orientaci v sociálně-psychologické literatuře, která je ve výzkumu postojů dominantní. Neopomíná
geografický kontext formování postojů v zemích Visegrádské čtyřky (V4), který je důležitý pro
pochopení analytických výstupů práce. Zde bych rád vyzdvihl na bakalářskou práci velmi
nadprůměrné množství použité literatury, kterou student dokázal pochopit, kriticky zpracovat a
provázat. V návaznosti na teoretické zarámování student stanovuje sadu hypotéz, které odpovídají
nárokům na bakalářskou práci.
Jednotlivé faktory postojů jsou přehledně operacionalizovány. Velkou práci si dal student se
samotnou přípravou dat před analýzami, což umožnilo vytvořit jasně formulované regresní modely.
Tato příprava vyžaduje schopnost kriticky přemýšlet nad použitým datovým aparátem, nad
omezeními, která obsahují data z mezinárodních komparativních výzkumů, nad zněním jednotlivých
otázek a nad jejich správným převedením do analyzovatelných proměnných. Toho se student zhostil
na výbornou. Analytická část pak představuje výsledky mnohonásobných regresních modelů, které
jsou vhodnou metodou pro dosažení cíle práce. Při jejím zpracování se autor naučil, jak správně
interpretovat výsledky a jak je zasadit do širšího kontextu, byť mohl v interpretaci jít možná více do
hloubky. Zároveň je však nutno podotknout, že problematika protiimigračních postojů je opravdu
velmi složitá, a pouštět se do zevrubných interpretací by vyžadovalo znalost ještě daleko většího
množství literatury, zdrojů a geografických kontextů formování postojů v zemích V4, což by
odpovídalo spíše rozsahu diplomové práce.
Jazyková stránka práce dosahuje nadprůměrné úrovně, byť některé věty je potřeba číst opravdu
pozorně, jelikož jsou relativně složité. Celkový přístup studenta ke psaní práce hodnotím velmi
pozitivně. Student byl svědomitý a po celou dobu se školitelem intenzivně komunikoval a reflektoval
jeho připomínky.
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