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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce nabízí velmi zajímavá data, autor z nich bohužel v závěrečné části netěží a nepřináší explicitně 
formulované odpovědi na své výzkumné otázky. 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Stručné slovní hodnocení: 
Autor část závěrů podcenil a nevytěžil zcela prezentovaná data. 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 
Stručné slovní hodnocení: 
Práce čerpá z celé řady velmi kvalitních publikací, na některých místech však autor zapomíná uvést u citací 
konkrétní stránku – více viz komentář. 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Grafická úprava 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2 dle výsledků obhajoby 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 

 

 



Katedra studií občanské společnosti 
                       Fakulta humanitních studií 
                       Univerzita Karlova v Praze  

Department of Civil Society Studies 
The Faculty of Humanities 
Charles University in Prague 

 
 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

Formulace závěrů a odpovědí na výzkumné otázky, které v textu práce bohužel 
uvedeny nejsou. 

 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 
tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Obsahová stránka: 

Teoretická část:  

Teoretická část je velmi obsáhlá (67 stran textu), je však nesourodá. V práci částečně 
chybí jasná linka, z které by bylo zřejmé, co autor svojí analýzou sleduje a k jakým 
typům odpovědí se chce na závěr dostat.  

Příkladem tohoto přístupu může být otázka žadatelů o azyl. Autor se v teoretické části 
věnuje postavení imigrantů i žadatelů o azyl, není však zcela zřejmé proč, když se pak 
v praktické části soustředí na výzkum uvnitř ruské komunity, jejíž členové zpravidla tento 
status nemají?  

Některá tvrzení si pak vyžadují podrobnější vysvětlení. Na straně 17 např. autor uvádí, 
že migrační politika České republiky je do značné míry apolitická a zdůvodňuje toto své 
tvrzení nezájmem o tuto oblast ze strany politiků. Otázkou však je, zda právě nezájem 
není vysoce politicky motivovaným sdělením na téma migrace. Mohl by autor toto své 
hodnocení vysvětlit? 

V rámci integrace je pak podle autora klíčová možnost naučit se jazyku země pobytu – 
v případě České republiky tedy českému jazyku. Autor vyzdvihuje fakt, že zkouška 
z jazyka se stala součástí administrativní procedury v udělování pobytových statusů, 
zcela však opomíjí fakt, že systematické odmítání podpory výuky češtiny jako cizího 
jazyka na školách je dlouhodobě kritizováno právě OOS (www.inkluzivniskola.cz).  

Práci chybí určitá koheze – v jednotlivých kapitolách se dozvídáme více o imigraci, 
integraci, občanské společnosti, jak tyto kapitoly však směřují k zodpovězení výzkumné 
otázky, není z textu zcela zřetelné. Práce by také mohla být více napojena na obor studia 
občanské společnosti. Autor Participace imigrantů je sice hlavní otázkou pro empirickou 
část, autor se jí ale k teoretické části jaksi vyhýbá a utíká se k přehledům migračních 
politik. 

Krátká připomínka Aristotela a polis je v souvislosti s diskuzí nad občanskou participací 
trochu nadbytečná, neb ji autor dále nerozvádí. 
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Praktická část: 

Praktickou část uvozuje skvěle popsaná metodologie výzkumu, popis a výběr vzorku. 
Autor dokáže zevrubně popsat, k jakým krokům se v rámci výzkumu rozhodl a proč. 
Analýza předkládaných dat je již trochu slabší – jasnější kategorizace s hlubším popisem 
jednotlivých kategorií by práci výrazně pomohl. 

Zásadním problémem je však absence diskuze a dobře diskutovaných závěrů. Autor 
předkládá v analýze velmi zajímavá data, bohužel je však nedokáže propojit s předchozí 
teoretickou diskuzí, nezodpovídá jasně výzkumné otázky a nechává tedy práci jaksi 
vyznít do ztracena, což je vzhledem k nasbíranému materiálu velká škoda.  

Příkladem této nedůslednosti by tak mohla být např. některá autorova tvrzení o OOS 
sdružujících představitele ruské menšiny. Autor v závěrečné kapitole tvrdí, že by 
organizace potřebovaly podpořit v oblasti řízení, dobrovolnictví a dalších oblastech 
týkajících se rozvoje organizací. Nikde v práci však již nenajdeme podrobnější analýzu 
zkoumaných OOS sdružujících ruské imigranty a jejich: organizační strukturu, počet 
placených zaměstnanců versus dobrovolníků, přehled financování apod.  

Formální stránka: 

Po formální stránce je práce přijatelná, na některých místech jsou však patrné 
nepřesnosti: 

Strana 9 – citace Matoušek (2008) – chybí uvedení stránky, to samé se opakuje na 
straně 33 – citace Alexander (2001). 

Výčet push a pull faktorů na straně 11 – 12 – zdroj? 

Na straně 14 autor zmiňuje oficiální statistiky cizinců na území ČR – které má na mysli? 

Co znamenají čísla 35/17 na straně 15, 28, 67? 

V textu zůstaly naznačená místa opravovaná v režimu sledování změn, překlepy, 
nedokončená slova. 

 

V Praze dne 14.1. 2013  

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


