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Posudek vedoucího na diplomovou práci Mgr. Kateřiny Novotné „Percepce cizinců
většinovou společností“
Autorka práce se zaměřila na téma postojů k cizincům, tedy téma dlouhodobě sociologií
zkoumané a zároveň téma, které získalo v posledních letech novou naléhavost, díky
„migračním vlnám“ (a mediálnímu pokrytí těchto vln) směřujícím do Evropy.
Práce obsahuje rozsáhlý teoretický úvod, který představuje různé pohledy na cizince, uvádí
definice základních pojmů a především popisuje teoretické koncepty důležité pro téma
diplomové práce, především postoj, předsudek a stereotyp. Představuje čtenářům také
některé teorie zásadní pro vysvětlení postojů k cizincům, zejména kontaktní teorii. Součástí
úvodu je i podrobný, o údaje administrativní statistiky opřený, popis současné struktury
migrantů žijících na území ČR.
V metodologické části jsou uvedeny výzkumné otázky, na které autorka hledá odpovědi
s pomocí polostandardizovaných rozhovorů. Autorka rozebírá zevrubně způsob konstrukce
vzorku informantů a dokazuje, že vzorek je dostatečně variabilní aby bylo možné považovat
prostřednictvím něj získané údaje za relevantní. V ústřední části nazvané „výsledky výzkumu“
pak diplomantka představuje systematicky, s využitím struktury výzkumných otázek, nálezy,
které získala ve svém výzkumu. Tyto nálezy a jejich interpretace jsou netriviální, přinášejí
zajímavé vhledy do problému postojů k cizincům – jako příklad lze uvést to, jak informanti
nahlížejí přínosy a hrozby ze strany cizinců. Velkou pozornost věnuje autorka práce i vztahu
postojů a demografických charakteristik informantů – vzhledem k tomu, že jde o práci
kvalitativní, je tato pozornost v některých momentech možná a přílišná, ale zároveň je
potřeba uvést, že autorka si rozdílné přínosy a možnosti kvantitativního a kvalitativního
přístupu uvědomuje.
Formální náležitosti práce jsou podle mého názoru naplněny.

Jako celkovou známku před obhajobou navrhuji výborně.
K diskusi navrhuji otázku, jakým způsobem by mohl výzkumný přístup, který je využíván
v hodnocené práci, posloužit kvantitativnímu výzkumu postojů k cizincům.
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