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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o 

v nedávné době velmi diskutovanou problematiku.  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, téma 

konzultovala opakovaně s vedoucí diplomové práce doc. Koldinskou 

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do 

teoretické a praktické části. V rámci teoretické části autorka detailně analyzuje klíčové 

pojmy, jako jsou sociální vyloučení, pomoc v hmotné nouzi a sociálně vyloučené 

lokality. V praktické části se autorka blíže zabývá sociálně vyloučenými lokalitami 

v Chomutově a relevantní činností magistrátu a Úřadu práce ČR. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům.  

- Úprava práce – práce je standardně upravena 



- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá, pouze příště používat přesné názvy dotčených 

institucí (např. kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad 

Labem a nikoliv „úřad práce v Chomutově“, jak autorka uvádí na str. 59 diplomové 

práce a dále v jiných variacích na str. 76 a násl diplomové práce) 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

K těm dílčím uvádím: postrádám hlubší zamyšlení nad metodickým přístupem 

k sociologické/výzkumné části práce, dotazníková zjištění a rozhovory s relevantními 

úřednicemi nejsou jedinou metodou vhodnou ke zjištění nezbytných dat. Proč došlo 

k jejich zvolení? Autorka dochází k podnětným zjištěním, nenavrhuje však konkrétní 

opatření ke zlepšení stávající neradostné situace v sociálně vyloučených lokalitách.  

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

a) Dobrý praxe při potírání diskriminace z důvodu etnické příslušnosti? 

b) Jak zvýšit efektivitu boje proti sociálnímu vyloučení? 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně 
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