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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*) 

 

  1. Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od tezí, 

ale odchýlení je 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od  tezí a 

odchýlení není vhodné 

a v práci zdůvodněné 

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. 1000 znaků). 

 

Výsledný text odpovídá schválenému projektu (metoda, struktura).  

 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1  

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2  

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2-3  

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 3 
*) 

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. 1000 znaků). 

 

Výběr i rozsah použité literatury považuji za dostatečný, zejména co se týká českých publikací, 

kterých je k vybrané problematice zatím méně, studentka vybrala ty klíčové, které v posledních letech 

v češtině vyšly.  

 

Postrádám hlubší vlastní, nezaujatou analýzu, případně více autorčiných kritických, resp. hodnotících 

komentářů k názorům a postojům prezentovaným některými autory (např. Sartori, Laqueur – jehož 

jméno studentka opakovaně nepíše správně, Scruton aj.), jsou zpravidla bez dalšího komentáře 

citováni. 

 

Nejhůře vidím způsob argumentace. Například si nejsem jistá, jak Tereza rozumí základním pojmům, 

s kterými operuje, tudíž mi není jasné, koho přesně například myslí „ostatním britským 

obyvatelstvem“, které vymezuje vůči „muslimům (žijícím v Británii)“. Na základě čeho jedné či druhé 

takto vymezené skupině přisuzuje určité vlastnosti nebo postoje. Co přesně je podle ní třeba 

„multikulturalismus“, který hned v úvodu práce (str.18, úvod 2. odstavce) označuje za problém? 

Pokud se hovoří o komunitárním multikulturalismu (případ Velké Británie), jak jsou tyto komunity 

definovány – například: komunita = muslimové? Nebo je to odlišení složitější? 

  

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce (obsah/struktura)  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu  2-3 

3.3 Ucelenost výkladu   2-3 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů  1 

3.5 Dodržení citační normy  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

 2-3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh  2-3 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 

 2-3 

*) 
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. 2000 znaků). 

Práce obsahuje drobné překlepy a chybějící písmena, způsobené spíše nepozorností či zbrklostí. 

Definice push/pull faktorů v poznámce pod čarou 46 (str. 23) je zcela nesprávná, chybná. 

Po formální stránce – psala bych číslovky čísly, nikoli slovy. Internetové zdroje uvedené pouze 

formou úplného přepisu adresy bych doporučila přepracovat - působí nepřehledně, není vždy jasné, oč 

se jedná. Je možné uvádět vždy název, například dokumentu, organizace atp., pak teprve adresu a 

případně i datum, kdy tento zdroj autorka naposledy na dané adrese používala. Anglické názvy 

oblastí/států, stejně jako anglické komentáře k přílohám bych opatřila českým překladem (a například 

Gudžarát není indická oblast, ale stát).  

Práce má rozsáhlé přílohy a dokonce barevné – ale ocenila bych více, kdyby jich bylo méně, kdyby 

bylo zřejmé, že autorka o nich přemýšlela a provedla výběr těch nejpodstatnějších, nejvíce se 

týkajících zkoumaného tématu. 

Jak studentka v úvodu práce píše, pokusila se o provedení dotazníkového šetření a také interview, 

které ale nejsou provedeny správně, přesto na jejich „závěry“ pro dokreslení místy odkazuje, v příloze 

jsou i  nevyplněné dotazníkové formuláře. V tomto bodě mám rozporuplné pocity – protože podle 

všeho výzkum je proveden neodborně, váhám tedy, zda patří do vědecké práce. Na druhou stranu 



vysoce oceňuji snahu něco takového vůbec v rámci přípravy bakalářské práce na IPS realizovat! Proto 

je veliká škoda, že studentka v této fázi bádání nekonzultovala postup s vedoucím práce nebo někým 

jiným, kdo by ji poradil, jak postupovat. 

Dále oceňuji, že studentka oslovila více odborníků, i během svého pobytu ve Velké Británii. 

 

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

stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků). 

 

Téma práce je v současné době aktuální, resp. populární, spojené s řadou kontroverzních problémů, 

svádějící občas k zjednodušeným a nebezpečným soudům a řešením. Rozhodně není možné podle 

mého názoru snadno a rychle dospět k jednoznačným odpovědím. Ačkoli Terezu neznám osobně, z 

výsledné podoby práce vnímám na jedné straně aktivní, odvážnou a kreativní studentku, na druhé 

straně mi chybí preciznost po formální stránce i více vlastních úvah a soudů.   

      

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

 

5.1 Zkuste znovu vysvětlit, co jsou v migraci push a pull faktory? 

 

5.2 Popište, kdo jsou podle Vás „ostatní Britové“ a kdo „muslimové žijící ve Velké Británii“. V 

čem se liší, v čem jsou si podobní. Jak se určují „skupinové vlastnosti“ u těchto dvou, Vámi 

popisovaných skupin? 
 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):  

  

velmi dobře až dobře (podle průběhu obhajoby) 

 

 

 

      

 

 

 

Datum: 21. ledna 2011                                               Podpis: ……………………………….. 


