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Formální zpracování  

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce (nebo v teor.části) 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
Kromě Vás, pro koho ještě je Vaše práce užitečná? Komu byste doporučil Vaši práci číst a 
proč?   
 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
 

 
Autor si vybral zajímavé a užitečné téma „xenofobie a rasismus“ s cílem prozkoumat 

jej teoreticky analýzou relevantní literatury a rozhovory s odborníky nabízející relevantní 
sociální služby v zahraničí a také empiricky analýzou strukturovaných rozhovorů  
s odborníky z různých nízkoprahových zařízení a terénních programů v České republice se 
zaměřením na přístupy ke xenofobii a rasismu.  
  K práci bych se vyjádřila s následnými připomínkami. (1) Teoretická část obsahuje 
relevantní shrnutí dostupné literatury a oceňuji, že autor navíc oslovil zahraniční odborníky 
ke zpracování literatury. Oceňuji, že autor srozumitelně definuje odborné výrazy a zahrnuje 
různá hlediska a vyváženost postojů k tématům. Kapitoly jsou seřazeny logicky. Kapitola 2 je 
výborně propracovaná, bohatě doplněna konkrétními příklady. Autor se také  snaží o 
vyjádření vlastního stanoviska. V písemném projevu přechod z jednoho podtématu na druhý 
je zcela plynulý. Oceňuji vsunuté věty, které navádí a pomáhají čtenáři se orientovat co 
bude, co přichází, jaké podtéma následuje, autorovo rozhodnutí, atd. Zajímavý je výrok na 
s.76 „není v mých silách zachytit“. V kapitole 4 „diskuze a hypotézy“ by bylo vhodné upravit 
či pozměnit slovo „hypotéza“. Zpracování textu po jazykové stránce je srozumitelné.  
(2) Empirická část vhodně využívá výzkumných metod a autorem stanovené cíle práce 
naplňuje. Současně oceňuji etický přístup ke zkoumání a přepis odpovědí účastníků 
rozhovorů v příloze. Ohledně nedostatků, v kapitole 4 by měl být jasně uveden smysl 
výzkumu, proč autor tento výzkum dělal a jaký bude mít širší, pozitivní význam pro 
společnost. Abstrakt by měl být autorem upraven po obsahové stránce, t.j., více zaměřený 
na shrnutí empirické části.    

Celkově lze tuto diplomovou práci doporučit k obhajobě.   
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