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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce předkládá analýzu přístupu k občanství ve Velké Británii v důsledku migrace. Autorka na základě 

teoretických konceptů občanství a integrace analyzuje naturalizační politiky Velké Británie a jak se tyto politiky 

a s nimi související přístup k občanství proměnily zavedením testů občanských znalostí. Autorka dochází 

k závěru, že Velká Británie ve svém přístupu k občanství kombinuje prvky ze všech tří zkoumaných přístupů 

k občanství (liberální, republikánský, komunitární), ovšem že se zavedením testů občanství dochází ke zpřísnění 

naturalizačních opatření, a tudíž k odklonu od liberálního a multikulturního přístupu směrem ke komunitárnímu 

přístupu v kombinaci s asimilačním typem občanské integrace. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Autorka svou analýzu předkládá ve srozumitelné struktuře, kdy nejprve ve vymezuje teoretické a metodologické 

ukotvení práce, před samotnou analýzou podává stručný kontext migrace do Velké Británie i vývoje 

naturalizačních politik této země. Hlavní část práce obsahuje deskripci přístupu k občanství na základě příruček 

publikovaných pro přípravu k testům občanství za jednotlivá časová období, následované diskuzní částí, kterou 

autorka navazuje na vlastní teoretické vymezení práce. Tato část práce je založená na zajímavých primárních 

zdrojích, jež si autorka sama aktivně dohledala a zajistila přímo z Velké Británie a z nichž ve své analýze hojně 

cituje příklady praxe přístupu britského státu k občanství. Výsledky analýzy potvrzují adekvátnost zvolených 

teoretických přístupů. Autorka rovněž užívá logické a přehledné argumentace pro obhajobu svých zjištění. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Autorka píše čtivým a přehledným jazykem bez zásadních chyb, text je členěn do logických celků a napomáhá 

ke čtenářově snadné orientaci v problematice. Citační norma je rovněž v práci dodržena bez velkých potíží – 

jen by bylo dobré nadpis „Články“ v závěrečném přehledu literatury rozšířit o pojem „knihy“, neboť zde 

autorka uvádí i různé kapitoly knih (např. Briggs a Dobre 2014, Prabhat 2019, Schain 2009). Zároveň by do 

této sekce měla patřit i Leydet (2017), jelikož se jedná o kapitolu encyklopedie. Výše zmíněné však 

nepředstavuje žádné závažné nedostatky. Naopak je nutné vyzdvihnout velké množství primárních i 

sekundárních zdrojů, které autorka využila a v celé práci jinak adekvátně cituje. Kontrola v systému Turnitin 

zároveň neodhalila žádné pochybení ze strany autorky ohledně plagiátorství. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Bakalářská práce přináší originální téma, ve kterém autorka zdařile propojuje teoretickou část s empirickou. 

Zároveň bych ráda vyzdvihla práci se zajímavými primárními zdroji, které si studentka sama aktivně zajistila. 

Práce je přehledná, dobře čtivá, autorčiny argumenty jsou logické a závěry adekvátní ke stanovené výzkumné 

otázce. Z celkového pohledu tak práce splňuje všechna kritéria. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna 

až tři): 

Uveďte pro Vás nejkontroverznější příklad přístupu k občanství vycházející z Vámi analyzovaných publikací a 

vysvětlete důvody kontroverznosti tohoto příkladu. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

A 

 



Datum:         Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


