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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená diplomová práce se zabývá velice zajímavým tématem. Autorka se zaměřuje na europeizaci 
nevládních organizací v České republice, které se věnují integraci cizinců. Cíle práce jsou formulovány 
jasně a srozumitelně.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autorka při zpracování práce vychází z relevantních teoretických konceptů. Problematickým aspektem je 
ale skutečnost, že autorka v teoretické části nepřistupuje k provázání teorie a metodologie (kterou navíc 
zmiňuje před teorií, přičemž z logiky výzkumu by měl být zvolen opačný postup). Uvádí, že vyjma 
rozhovorů použije obsahovou analýzu. Již při tomto vymezení dochází v kontextu zvoleného tématu 
k problému, protože autorka uvádí, že obsahovou analýzu bude aplikovat nejen na primární, ale i na 
sekundární literaturu. Obsahovou analýzu lze v tomto případě použít pouze na primární zdroje. Chybí zde 
jakákoli operacionalizace této analýzy. Autorka neuvádí, jakým způsobem bude obsahovou analýzu 
aplikovat na zkoumaný problém, jak bude postupovat. Jaké kategorie bude vytvářet, zda půjde cestou 
kódování primárních dokumentů a na jejich základě bude vytvářet kategorie, či na základě teorie vytvoří 
kategorie, se kterými bude dále pracovat. Omezuje se pouze na tvrzení v empirické části práce (s. 43–44), 
že použije Checkelovy čtyři podmínky sociálního učení. Pracuje se nimi, nejedná se ale o obsahovou 
analýzu. 
Více pozornosti by si zasloužil rozbor současné debaty k tématu. Autorka se zaměřuje především na českou 
akademickou debatu, více by bylo vhodné akcentovat i zahraniční autory. Primárně by měla být také 
pozornost zaměřena na stav debaty, nikoli na to, zda autor či autoři byli přínosní pro zpracování diplomové 
práce. Z tohoto hlediska není vhodné zmiňovat primární zdroje. Ty by měly být zmíněny v metodologii.  
Diplomová práce je přehledně strukturována. Argumentace autorky je srozumitelná. Práce s prameny a 
literaturou je na odpovídající úrovni.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální a jazykové stránce je práce na odpovídající úrovni. Autorka se dokázala vyvarovat větších 

jazykových i stylistických prohřešků. Zmínit lze jen čísla poznámek pod čarou, kdy autorka odkazuje na 
více zdrojů a uvedením tří odkazů za sebou (s. 8). Stačí jeden odkaz a v něm uvést všechny zdroje.  

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Celkově lze konstatovat, že práce je zpracována na dobré úrovni za využití relevantních primárních a 
sekundárních zdrojů. Autorka dokázala naplnit vymezené cíle práce. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až 
tři): 
 
Mohla by se autorka vyjádřit k výše uvedeným připomínkám? 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práci lze k obhajobě doporučit. Navrhuji hodnocení D. 
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