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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Téma je bez debat velmi dobře zvolené, a to nejen kvůli sociální a politické aktuálnosti problematiky imigrantů 
v ČR, ale i kvůli tomu, že z hlediska teoretického (politická a občanská participace kulturních/etnických/sociálních 
menšin) se jedná o velmi zajímavý problém.  
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 3 
Diplomant v práci využil značné množství literatury a zdrojů, včetně cizojazyčných. Nicméně z hlediska toho, jak 
je pokryta klíčová část teoretického rámce práce, je situace horší. Klíčová teoretická pasáž týkající se politické a 
občanské participace je nicméně v tomto ohledu silně podceněna, převažuje sekundární česká literatura. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 3 
Cíl je z hlediska teoretické části formulován povrchně. Klíčovými teoretickými koncepcemi, kterým je v práci dán 
dominantní prostor, jsou imigrace a integrace cizinců (polovina rozsahu práce!), nicméně cílem práce je analýza 
konkrétních NNO a zájmu ruskojazyčné menšiny podílet se na veřejném životě v ČR. Teoretická pasáž sledující 
problém politické a občanské participace je zcela minoritní a její rozsah není adekvátní (resp. je výrazně 
upozaděn oproti méně souvisejícím teoretickým konceptům), cíle jsou z teoretické části odvozeny pouze vágně 
(s. 66). 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Formulace části výzkumných otázek není adekvátní zvolenému typu výzkumu: jsou formulovány příliš obecně a 
nejasně, a vyžadují odlišný typ dat než jaký slibuje zvolený výzkumný design přinést (ot. 1, 2 a 5). Pouze 2 z 5 
výzkumných otázek (ot. 3 a 4) jasně odpovídají zaměření a metodám výzkumu. Formulace otázek není zcela 
kompatibilní s formulací cíle („faktory podmiňující motivaci“). Obecně jsou otázky formulovány tak, že kladou 
neúměrné nároky na empirická data nutná k jejich zodpovězení (viz níže). 
 
Splnění vytčeného cíle  3 
Cíl byl naplněn z menší části, a to zejména v oblasti (povrchního) nastínění motivací analyzovaných jednotlivců 
k politické/občanské participaci. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 3 
Struktura práce (rozsáhlá teoretická část, způsob formulace výzkumných otázek, malý prostor pro - a způsob -  
jejich zodpovězení) spíše odkazuje k jinému typu výzkumu než je ten kvalitativní. Z hlediska části výzkumných 
otázek jsou použité metody adekvátní. Problematický je dle názoru oponenta způsob interpretace získaných dat, 
který z velké části neodpovídá zvolenému přístupu (jde o „kvantifikující“ a povrchní shrnutí, které jde více do 
„šířky“ než do „hloubky“, vlastní interpretace je minimální a je nahrazena velmi početnými ukázkami z rozhovorů 
- čili je ponechána na čtenáři) a není strukturovaný podle výzkumných otázek. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 2 
Větší část formulovaných doporučení je zajímavá (byť nevyplývá z empirické části práce), menší část z nich je 
neurčitá či vágní (posilování kapacit NNO). 
 
Kvalita vlastních závěrů 3 
Na základě výše uvedeného hodnotím kvalitu závěrů jako nepříliš dobrou a povrchní, a závěry samotné jako 
nedobře vyargumentované. Chybí přímá konfrontace s výstupy podobného výzkumu, který autor cituje (Drbohlav 
et al. 1999). 
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Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Bez připomínek. 
 
Formulační a gramatická úroveň 1 
Bez připomínek. 
 
Grafická úprava 1 
Bez připomínek. 
 
 
Celková známka před obhajobou: 2 - 3 
 
 

Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

Jak jste při a ve svém výzkumu zohlednil faktor převládající české kulturní a politické 
animozity vůči Rusku/Rusům? 

Na čem zakládáte své tvrzení, že vysvětlení nezájmu ruské menšiny o participaci v OOS 
„spočíva v politickej kultúre a tradíciach, ktoré prevládajú v samotnom Rusku“ (s. 87)? 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30.1. 2013 

………………………………………………. 
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