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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, a to především 

vzhledem k posledním událostem v ČR 

2. Náročnost tématu na:  

a. Teoretické znalosti – téma je poměrně náročné na teoretické znalosti. Autorka 

tyto prokázala. Práce má teoretický úvod a autorka pracuje vhodně s dostupnou 

literaturou.  

b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito nejen 

dostatečné množství odborné literatury, ale navíc se autorka pokusila rovněž o 

dotazníkové šetření k dokreslení závažnosti některých problémů, což lze jen 

přivítat.  

c. Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce, 

doplněná o dotazníkové šetření. I když toto neodpovídá zřejmě požadavkům, 

jež by na ně byly kladeny při zpracování diplomové práce v oboru sociologie, 

v předložené diplomové práci představuje vhodné zpestření a prokazuje 

autorčino úsilí a zájem o zpracovávanou problematiku. 

3. Kritéria hodnocení práce 

a. Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně 

c. Logická stavba práce – práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Všechny kapitoly v obou částech obsažené na sebe logicky navazují, práce 

obsahuje úvod a závěr.  

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s odbornou literaturou a 

cituje použité prameny 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce se snaží o analýzu právní 

úpravy i stávající praxe, autorka zaujímá i vlastní postoje a snaží se vyvozovat 

obecné závěry, a to jak z teoretické, tak i z praktické části práce.  

f. Úprava práce – práce je standardně upravena 

g. Jazyková a stylistická úroveň – výborná 

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

zpracování diplomových prací 



5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – k práci nemám zásadních 

připomínek.  

Při obhajobě doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k některé z následujících 

otázek:  

 možná inspirace v právu a praxi EU pro otázku sociálního vyloučení v ČR 

 možné další kroky k sociálnímu začleňování a budování sociálního smíru na 

Chomutovsku 

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

7. navržený klasifikační stupeň – výborně 
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