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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby:

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.)

V práci zvlášť oceňuji, že se pracuje s konceptem uncivil society. Vnímám pokus 

poukázat na fungování nejen občanského sektoru, ale i občanské společnosti jako 

úspěšný.

Otázky k obhajobě: Trochu je s podivem, že autor termín uncivil society dává do 

kontextu s antiglobalisty, extremisty a organizovaným zločinem. Dál, proč je tomu 

tak, jak uvádí autor, že se tento termín objevuje po revolucích v post-komunistických 

zemích? (str. 23)

V práci se, dle mého názoru, objevuje málo islamofobie v globálním a málo xenofobie 

v kontextu českém.

Na str. 23 je několik citaci bez čísla stránek. U internetových zdrojů chybí data 

stažení.

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu).

V Praze dne 11.10.2010

……………………………………………….
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