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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 X        

1.2. Metoda práce X        

1.3. Struktura práce X       
 

*) 
Označte „X“ vybrané hodnocení.  

 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 

výtky pro jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 

 

Studentka se významně neodchýlila od schváleného projektu diplomové práce. Předpokládanou 

strukturu a cíle, metodu zpracování podrobně shrnuje a vysvětluje v úvodní kapitole.   

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 Bakalářské práce:  

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   

2.2 Pochopení zpracované literatury   

2.3 Schopnost aplikovat prostudovanou literaturu    

2.4 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu   

 Magisterské práce:  

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1  

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2  

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického 

výzkumu 

1  

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2  

2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1-2 
 



*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 

 

Práce splňuje v řadě ohledů požadavky na kvalitní magisterskou diplomovou práci – vychází z 

dostatečného množstí, aktuální a klíčové odborné literatury, zjevné je porozumění tématu, 

zvládnutí terminologie a orientace ve vybrané problematice.  

Z jistého úhlu se může zdát práce příliš faktografická, Barbora bohužel  jen velmi opatrně 

zkouší téma nahlédnout z vlastního, kritického pohledu. Spoléhá na způsob psaní, který je jí 

zjevně bližší a který zvládá výborně, a to je spíše přesný a komplexní  popis situace, shrnutí a 

utřídění mnoha (!)  zásadních charakteristik, nejen z oblasti konkrétní praxe integrační 

politiky, ale minimálně z jedné třetiny textu i teoretických přístupů k multikulturalismu. Podle 

mého názoru je hlavním přínosem práce právě podrobný, logicky uspořádaný, čtivý a 

srozumitelný přehled integrační politiky v Nizozemí a Kanadě v posledních letech, a to navíc až 

do úplné současnosti, s kterým jsem se (v českém jazyce)  dosud nesetkala a budoucím 

studentům, kteří se chtějí seznámit s vývojem multikulturní integrační politiky v Nizozemí a 

Kanadě, bych ho doporučila jako úvodní vhled do tématu .   

Zvolenou metodou zkoumání tématu byla komparace. Text má dvě ústřední kapitoly, vhodně 

připravené k porovnání, které je obsaženo v závěru. Podle mého názoru by formálně měla být 

oddělena srovnávací kapitola od závěru, který by měl být spíše shrnutím poznatků obsažených v 

předcházejícím textu, neměl by obsahovat nové informace. Nevím, proč nakonec studentka 

zvolila tento způsob, přikládám ho časové tísni  při dokončování práce.      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 Bakalářské práce:  

3.1 Logičnost struktury práce    

3.2 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů   

3.3 Dodržení citační normy   

3.4 Oprávněnost a vhodnost příloh   

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

  

3.5 Grafická úprava    

 Magisterské práce:  

3.1 Logičnost struktury práce  1  

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1  

3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1  

3.4 Dodržení citační normy 1  

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 2-3  

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1  

3.7 Grafická úprava  1 
 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody) (max. 500 znaků) 

 

Jak už jsem zmínila v předchozím odstavci hodnocení - práce má logické uspořádání:  přibližně 

na třetiny je rozdělena na teoretický úvod a následně kapitoly o zvolených zemích. Text je psán 

zajímavě a pochopitelně.  Barbora jasně prokazuje znalost zvoleného tématu,  vhodně vybrala 

zdroje, které ke zpracování diplomové práce použila a na které v textu adekvátně odkazuje, po 

formální stránce nemám výhrady. Graficky je práce pečlivě zpracovaná. Za slabší stránku 



považuji příliš stručné a nepříliš promyšlené  přílohy – opět to přikládám nedostatku času před 

odevzdáním práce. Jako vedoucí práce vnímám patrný rozdíl mezi klíčovými kapitolami k 

teoriím, Nizozemí a Kanadě, a zbývajícím textem,  tři zmíněné části mi byly totiž zaslané ke 

komentáři v dostatečném předstihu.  

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 750 znaků) 

Spíše na doplnění hodnocení uvedeného výše: 

Měla jsem možnost Barboru Červeňovou poznat během dvou kurzů, které na IPS vedu, je 

pravda, že proto na výslednou diplomovou práci zřejmě nahlížím šířeji. Podle mých zkušeností 

je Barbora pečlivý, cílevědomý a obdivuhodně praktický člověk. Možná málo odvážný  ve 

vyjadřování, formulaci  vlastních názorů v psaném textu (z ústního projevu jsem měla spíše 

opačný dojem), ale to nepovažuji za nezměnitelný stav.   

Přestože její přednosti jako studenta spočívají hlavně v obšírných znalostech reálií, celou 

třetinu práce se kvalitně zabývá teoretickými přístupy k multikulturalismu.  Rovněž trefně v 

závěru vystihuje rozdíly v přístupu Nizozemí a Kanady.    

V současné době se setkávám s tím, že mnoho z bývalých studentů IPS nemůže dlohodobě najít 

zaměstání v oboru. Barbora patří k těm, které se podle mého názoru uplatní, třeba jako 

vynikající státní úřednice, s kvalitním vzděláním, přehledem a otevřeností. 

Ze všech důvodů uvedených v celém tomto posudku hodnotím práci jako spíše výbornou.  

 

      

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT (jedna až tři): 

5.1 V čem vidíte hlavní rozdíl v přístupu Nizozemí a Kanady k integraci přistěhovalců (a jaké jsou 

hlavní důvody těchto odlišných přístupů)? 

5.2 Proč podle Vás Nizozemí od multikulturního přístupu  v posledních letech odstoupilo a proč 

naopak Kanada na této politice nadále trvá? 

5.3       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované 

hodnocení)  

  

výborně 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 500 znaků) 

 

 

 

Datum: ………………………                                           Podpis: ……………………………….. 


