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Diplomová práce si všímá aktuálního tématu, které zůstává stále poněkud citlivým, a proto 

náročným. Vyplývá to částečně z jisté neurčitosti klíčového konceptu, s níž se musela autorka 

vyrovnat. Zřejmě nebylo možné očekávat, že přijde s nějakým výraznějším shrnutím, nakonec stejně 

našla poměrně realistické operacionální východisko, které jí umožnilo přistoupit k empirické analýze. 

Ta tvoří jádro práce a plní základní cíl: ukázat skutečně jen některé prvky xenofobie (vztah k cizincům) 

ve veřejném mínění. Práce tak celkem přehledně mapuje terén, a to i v mezinárodní komparaci, do 

hlubších analýz se arciť nepouští. Celkově tak plní úkol charakteristický pro tento typ prací, totiž 

ukázat na propojení teorie s empirií a prokázat schopnost práce s daty ( a samozřejmě také 

s literaturou). 

Diplomantka řadu věcí konzultovala, takže text se posunul do poměrně konzistentní polohy. Přesto 

nadále působí trochu rušivě kapitolky o cizincích v ČR, které na minimální ploše exponují řadu 

složitých historických otázek (srv. 39 – 41). To nadále nepovažuji za příliš funkční.  Diskutovat by také 

bylo možno o tom, zda to, co se označuje jako příčiny xenofobie (v poloze teoretické i empirické), 

není ve skutečnosti jenom manifestací postoje, korelátem, možná zdůvodněním nějaké hlubší 

tendence, předsudku, apod. V empirické rovině pak jde o problém odlišení postoje od názoru, 

případně faktu (viz výroky o bezpečnostních rizikách na straně cizinců, o situaci na trhu práce, atd., 

viz např. s.49). Autorka ovšem musela pracovat s tím, co získané datové soubory nabízejí. Snaha 

vracet se k teoretickým východiskům je sympatická, byť místy poněkud křečovitá  (53).  

Výzkumná část práce těží z konstrukce indexu xenofobie, který je hodnotnější než odpovědi na 

jednotlivé teze. Na začátku s. 61 je podivně napojen text, ale celkově je tato část zpracována 

poměrně solidně a prezentuje základní výsledky analýzy. Závěry jsou poměrně stručné, leč střízlivé. 

Vyplývala by z nich i jedna „prognostická“ otázka: Pokud bude ve společnosti stále více cizinců, měli 

by mít Češi mezi nimi i více známých, proto by bylo možno očekávat pokles xenofobie… (???). 

Práce je napsána poměrně srozumitelně a přehledně, jenom interpunkce je místy nejistá. Určitě je 

možno přijmout ji k obhajobě a hodnotit ji jako ukázku typického řemeslného zvládnutí metodiky 

výzkumu veřejného mínění . S ohledem na dílčí obtíže cesty k tomuto výsledku bych odvíjel 

závěrečné hodnocení raději od stupně „dobře“. 
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