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Otázky života v etnicky a rasově pluralitní společnosti se stávají distinkcí globalizovaného světa.  Na 

to reagují nejen členové společnosti a média, ale také státní instituce, které se snaží jednání lidí 

ovlivňovat. V návaznosti na tuto úvahu se Markéta Palátková rozhodla provést kvantitativní výzkum, 

který řešil otázku postojů žáků k etnicky a rasově jiným v kontextu lokální společnosti,  dostupných 

informací z médií a školy. Pro zvolený úkol autorka zvolila standardní postup. Na základě odborné 

literatury koncipovala dotazník, provedla výzkum, který vyhodnotila a vytvořila text bakalářské práce. 

V průběhu plnění diplomního úkolu postupovala systematicky.  

Výsledný text je členěn standardně, odpovídá žánru kvalifikační práce. Je koncipován do dvou 

stěžejních bloků, do části teoretické a empirické. Ve vynikající teoretické části se autorka věnuje 

otázce etnických a rasových postojů ve společnosti  a následně se zaměřuje na děti. Oceňuji, že 

autorka danou problematiku nenahlíží z pozic kulturního determinismu, ale etnické a rasové pluralitě 

rozumí jako důsledku společensko-politických procesů. Za ocenění stojí také psychologická literatura, 

která se zabývá postoji adolescentů k jiným. Autorka provedla rešerši poměrně velkého množství 

titulů (českých i cizojazyčných), které se staly základem smysluplné kapitoly. 

Druhý blok bakalářské práce se věnuje vlastnímu kvantitativnímu výzkumu, který realizovala na 

malém městě u žáků dvou typů škol (gymnázia a ZŠ). Přestože i tuto část pokládám za úspěšnou, či 

minimálně velmi zajímavou,  je třeba si přiznat jisté nedotaženosti. Práci by jistě prospěla diskuse 

tvorby dotazníku. Tato diskuse mohla následně nabídnout další interpretace, například sledování 

dynamiky procesů ustanovování tolerantních postojů. Podobně k větší transparentnosti mohly 

přispět popisy analytických procedur a povaha jejich výpovědní hodnoty (v textu je naznačena, lze 

předpokládat, že autorka ji chápala jako rutinní).  Také v příloze mohl být dotazník.  

Zároveň je třeba ocenit, že autorka se v datech neztratila. Podle mne smysluplně představila výsledky 

dotazníku a interpretovala ho, v kontextu toho testovala tři klíčové hypotézy. Ty vyvrátily teze o vlivu 

kontaktu a osobní zkušenosti na zaujímání postojů. Jediná hypotéza, která byla potvrzena se týkala 

vlivu rodičů na zaujímání postojů. 

Nicméně kontext postojů českých teenagerů z malého města, který  Markéta Palátková zachytila, je 

velice zajímavý. Upozornila, že tyto děti zastávají nejen nevyhraněné ale také ambivalentní postoje, 

do jisté míry závislé na veřejných diskurzech.  Shoda může odpovídat nejen působení  veřejných 

diskurzů (diskurzů v podstatě parciálních a protiřečících si často),  ale také vrstevnické identifikaci.  

Zajímavá je reflexe vlivu školy, kdy děti ze ZŠ více důvěřují škole jako zdroji poznání než studenti 

gymnázia.  Zajímavé je, že osobní zkušenost jakoby nehrála roli.  Je možná škoda, že se v v závěru 

autorka nevrací zpět k odborné literatuře, aby s ní diskutovala své zajímavé interpretace. To ale nejde 

zcela na její vrub. 

Práci Markéty Palátkové pokládám za úspěšnou, doporučuji ji k obhajobě. 
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