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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem práce není analyzovat, zda-li je multikulturalismus ještě platným a užitečným modelem, ale zda-li jeho 
krize spouští reálné změny v politikách Kanady a Velké Británie. Cíl práce je formulován jasně, obsah taktéž. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce splňuje náročnost kladenou na BP, ovšem přístup jakým je psána není příliš tvůrčí. Omezuje se na 
deskripci historie multikulturalismu v obou zemích a těžiště práce, které by mělo spočívat v diskurzivní analýze 
a komparaci, je minimalizováno. Metodologické ukotvení je v pořádku, k použití zmíněné metodologie však 
příliš nedochází. Teoretické ukotvení je v pořádku, opět nám však přináší výčet multikulturalistických teorií ve 
větší než nezbytné míře. Práce s prameny a literaturou je v pořádku. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Jazykový projev není příliš dobrý, na několika místech se opakovaně vyskytují zcela zbytečně stejné informace, 
jako například, že cílem práce není hodnotit zda-li je multikulturalismu funkčním modelem. Přesto se práce však 
přesně tohoto hodnocení dopouští. Text působí místy neuspořádaně a chaoticky. Odkazování, citace, seznam 
literatury a grafické zpracování jsou v pořádku. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Slabou stránkou práce je absence hlubší komparace, a následně syntéza získaných poznatků se omezuje pouze na 
rozsah závěru, příliš velká část práce se věnuje historickému vývoji multikulturalismu v obou zemích. 
K naplnění cíle práce nedochází tak, jak by mělo (viz výše uvedené). Silnou stránkou je poskytnutí uceleného 
přehledu o odlišných pojetích a historii multikulturalismu ve dvou zemích. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jaká je budoucnost britské imigrační a integrační politiky ve vztahu k politikám EU? 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře- dobře 
 
 
Datum: 24.5.2015       Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


