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Autor: Bc. Roman Varga 
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Oponent: Dr. Dana Moree  

Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Z mého hlediska autor dostatečně nevysvětlil způsob práce s daty získanými z rozhovorů ani to, jak je využíval 
při samotné analýze. To samé se týká dotazníků, v práci de facto chybí jejich vyhodnocení.  
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Kvalita vlastních závěrů 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1 – 2 s přihlédnutím k průběhu obhajoby 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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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.) 

 

 

 

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). 

Práce je celkově velmi kvalitní, jsou v ní však některé body, které z mého hlediska stojí 
za vysvětlení: 

- Autor uvádí, že po 2. Světové válce nebyl rasismus nebo extremismus příliš 
rozšířen. Otázkou z mého hlediska je, jak lze hodnotit antisemitismus, který se 
stal otevřenou součástí politických procesů v padesátých letech. Nacionalistická 
vyjádření se pak stala součástí učebnic např. občanské výchovy po celou dobu 
komunismu. Z mého hlediska lze tedy hovořit spíše o jakémsi tichém přitakání 
myšlenkám vedoucím k sociální a rasové nenávisti. 

- Při popisu současné situace – lépe řečeno situace po roce 1989 vychází autor 
především z publikace Miroslava Mareše. Otázkou však zůstává, proč autor 
nevycházel také ze zahraničních zdrojů a především z česko-německé spolupráce 
neonacistických hnutí?  

- Poslední připomínkou jsou dvě záležitosti týkající se samotného empirického 
výzkumu. Autor v práci nepředstavil způsob, jak pracoval s daty z rozhovorů. Dále 
pak v práci chybí vyhodnocení dotazníkového šetření. Ráda bych požádala o 
vysvětlení obojího.  

 

V Praze dne  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  
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