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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).

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 2
2.4 Argumentace a úplnost výkladu 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. 1000 znaků).

Tématem práce je podle mého názoru poměrně aktuální téma. Autorka se zabývá problematikou 
přistěhovalectví do Velké Británie ve druhé polovině 20. století respektive do konce osmdesátých 
let 20. století a krátkým přesahem do současnosti.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce 1
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2
3.5 Dodržení citační normy 2
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 1
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu)
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. 2000 znaků).

Práce má logickou strukturu. V první části se Tereza Kobelková britské imigrační politice, poté 
analyzuje migraci muslimů do Velké Británie, jejich život a problémy, s nimiž se střetávaly v této 
zemi a konečně i právní problematikou soužití této minority ve Velké Británii. V práci lze bohužel
nalézt překlepy a pravopisné chyby.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné 
a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.) (max. 1500 znaků).

Práce, jak již bylo řečeno výše, je velmi aktuální. Analyzuje totiž vztahy muslimů v britské 
společnosti ve druhé polovině 20. století. Díky tomu nachází řadu problematických bodů, které 
dnes působí na soužití této minority ve Velké Británii. Autorka se věnuje nejen každodenním 
problémům muslimské komunity (kterou ještě dále rozděluje a analyzuje), ale samozřejmě i
právním a politickým aspektům dané problematiky. Vytkl bych snad to, že pro člověka, jenž nemá 
znalosti tohoto tématu, se práce může jevit na některých místech práce trochu zmatená. Celkový 
dojem kazí i překlepy a pravopisné chyby. Přesto si myslím, že rozsahem i hloubkou sledované 
problematiky se jedná o kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě.

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

5.1 Jak autorka hodnotí budoucnost vývoje muslimské komunity ve Velké Británii?
5.2
5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA



(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi navrhované hodnocení):

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků)

Datum: 19. 1. 2010                                           Podpis: ………………………………..




