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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
 
  1. Odpovídá 

schváleným 
tezím 

2. Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení je 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  
tezí a odchýlení není 
vhodné a v práci 
zdůvodněné 

4. Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1. Cíl práce         
1.2. Metoda práce         
1.3. Struktura práce         
*) Označte „X“ vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ  
Na tuto otázku nelze odpovědět, neboť teze nejsou začleněny do textu diplomové práce.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 3 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 3 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 3 
2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ  
Práce je svým charakterem spíše souvislým přehledem dosavadních znalostí o sledované 
problematice, resp. odlišných přístupů k imigrantům ve zvolených zemích. Volba 
případových studií je vhodná a poskytuje prostor pro relevantní úvahy o významu odlišných 
přístupů k imigrantům, současně nabízí srovnání i odlišných kontextů (společností, které mají 
jinou historickou genezi). Z hlediska komparativního se jedná o vhodnou volbu, která však 
bohužel nepřinesla jiné, než doposud známé poznatky.  
V textu není využita žádná specifická metoda zpracování, autorka postupuje sice logicky, text 
je strukturován přehledně, výklad je srozumitelný, avšak bez jakéhokoli specifického přínosu. 
Práce je souhrnným přehledem známých dat. Lze ocenit, že autorka dopracovává 
faktografický přehled až do „žhavé současnosti“, ale tato skutečnost je pro hodnocení práce 
jako kvalitní bohužel dost málo.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 2 
3.3 Úroveň poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy 1 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 2 



3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

3 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ  
Práce je na první pohled kvalitně formálně zpracována, avšak chybí jí závěrečná revize textu. 
Důsledkem tohoto opomenutí jsou časté grafické nedostatky (především v uvádění 
poznámek), objevují se i gramatické chyby, v některých částech práce je neopravené grafické 
odsazování odstavců, objevují se i chyby faktografické (např. Roy Jenkinson místo Jenkins – 
blíže např.: http://www.liberalhistory.org.uk/item_single.php?item_id=49&item=biography), 
některá slovní spojení nejsou obsahově nepříliš srozumitelná (např. výraz „zahraniční autoři“ 
v úvodní části věnující se přehledu literatury), jiná jsou stylisticky problematická (“celá 
společnost jako celek“, „ucelenější celek“ apod.).  
Základní terminologie spojená se sledovaným tématem je zvládnuta bez větších problémů, 
autorka se nesporně v tematice orientuje a je schopna inteligentně (byť s formálními 
problémy) shrnout základní informace a zvýraznit odlišnosti přístupu k řešení imigrační 
problematiky v obou zvolených zemích. Textu však chybí analýza a argumentace, práce je 
přehledová a místy působí spíše jako návod k použití pro státní úředníky (což může být 
způsobeno zpracováváním přehledových dokumentů): pro ilustraci tohoto způsobu 
„argumentace“ lze uvést např. větu: „V Kanadě fungují kurzy celodenní, dopolední, 
odpolední či večerní. Imigranti mohou zvolit také distanční studium. Po úspěšném 
dokončení jazykového kurzu získá každý absolvent certifikát.“ (92) 
Přílohy zařazené na závěr textu jsou spíše ilustrativní.  
Poněkud nestandardní je zpracování závěrečného přehledu literatury a použitých zdrojů. 
Autorka se rozhodla vytvořit kategorii „tištěné publikace“ a „časopisy“, přičemž do posledně 
jmenované zařadila články v časopisech. Čtenář by však očekával přehled časopiseckých 
titulů, z nichž autorka čerpala své informace!  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků) 
 
Předložená diplomová práce je souvislým, logicky strukturovaným informativním přehledem, 
který dokazuje schopnost autorky orientovat se v základní problematice, vhodně zvolit 
relevantní zdroje informací, utřídit je a stylisticky uspokojivě je prezentovat. V práci však 
chybí jakákoli metodologie, text je spíše „inteligentním přehledem“ bez výrazněji 
propracované argumentace či ambice takovou práci napsat. Tematiky znalý čtenář bohužel 
žádnou novu informaci v textu neodhalí. V tomto ohledu by bylo možno obsahově text 
označit za spíše bakalářskou práci esejistického charakteru než za obsahově přínosnou práci 
diplomovou. Je to nesporně škoda, neboť téma je výrazně aktuální a obsáhle v odborné 
literatuře diskutované. V práci je nesporně ukrytý velký tematický potenciál, který ale nebyl 
autorkou dostatečně zviditelněn. Navíc nedostatky formálního rázu kvalitu textu ještě snižují.  
 
Přesto tyto kritické připomínky se ale domnívám, že práce ve své současné podobě splňuje 
základní požadavky kladené na práci diplomovou, a proto ji doporučuji k obhajobě.   
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 
5.1 Jak se na „imigračních politikách“ v textu sledovaných případových studií odráží 

problematika občanské společnosti?  
5.2 Jaký je význam náboženské identity při aplikaci konceptu multikulturalismus, resp. při 

prosazování integrace či asimilace?  
5.3 Jaký je vztah práva a dobra v kontextu multikulturních teorií?     



 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení)  
  
velmi dobře  –  dobře   
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků) 
 
 
Datum: 9. 6. 2011                                                                                Podpis: ……………………………….. 


