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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
Komentář ke schváleným tezím:   

 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 

3.3 Ucelenost výkladu  1 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů ? 

3.5 Dodržení citační normy 2- 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
1- 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh 2- 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 
logická provázanost, grafická podoba textu) 

1 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podoby; 

max. 2000 znaků). 

 
Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:  Práce má na první pohled přehlednou, 
srozumitelnou strukturu a pěknou grafickou úpravu. Je bez poznámkového aparátu, ale textu 
to kupodivu neubírá na kvalitě. Citace nemají vždy rovněž standardní ani jednotnou podobu, 
ale v práci jsou. Myslím, že metoda "případová studie" má specifická pravidla a není v práci 
správně aplikována, vhodnější název použité metody by v případě této práce měl být "kritická 
analýza".  Ocenila bych podrobnější přílohy/tabulky v textu, např. imigrační statistiky, třeba i 
konkrétně před a po zavedení zásadních změn v imigrační politice, aby bylo patrné, jaký mají 
či nemají dopad, výzkumy veřejného mínění (postoje k imigraci), znázornění struktury 
dánského obyvatelstva z hlediska vyznání a proměny této charakteristiky v čase aj. 
Letáky/plakáty jsou sice samy o sobě hodně vypovídající, ale doplnila bych překlady 
textů,které obsahují.   
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  1- 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 

podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu: Myslím, že nejasnosti v pojmenování 
použité metody neubírají práci na kvalitě natolik, aby změnily celkový dojem.         

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář: Míša Weingartová patří ke studentům, kteří zpracují a odevzdají projekt 
a následně o nich několik let neslyšíte. Takoví studenti se pak náhle objeví a předloží téměř 
hotovou verzi práci. Pak nastává zlomový okamžik celého procesu: A) práce je buď naprosto 
nepoužitelná a nastane panika, jak v minimálním čase dosáhnout maximálního zlepšení 
(většina případů), anebo B) práce nevyžaduje téměř žádné změny ani opravy a je prakticky 
připravená k odevzdání (vzácné výjimky). Míša patří  naštěstí mezi "béčka".            

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Zkuste popsat z pohledu zahraničního studenta, který nějakou dobu v Dánsku pobýval, jakým 

způsobem na Vás působí situace imigrantů v Dánsku? Jaké problémy jsou patrné na první 
pohled? 

5.2 Proč má v Dánsku předvolební rétorika proti imigraci úspěch a v České republice zatím 
(naštěstí) ne?  

5.3       

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  



 

výborně 
 
 

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: Váhám po přečtení textu práce 
mezi hodnocením 1 a 2, zejména pro formální nepřesnosti, věřím ale, že Míša nebude mít potíže 
práci přesvědčivě  obhájit na výbornou. 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


