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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně
strukturována?
Cíl je jasně definovaný a závěry mu odpovídají. Text je také přehledně a jasně strukturovaný, důraz
autorka položila na teoretickou část a na seznání s názory sociologických a filosofických autorit.
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?
Teoretická část a vlastně i závěr se opírají o množství odborné i relevantní literatury; značnou část
z této literatury tvoří cizojazyčné texty. Autorka se v literatuře velmi dobře orientuje a plně ji
využívá.
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich
analýzy?
Data získaná v rozhovorech autorka řádně analyzuje; podle mého názoru jistou slabinou je poměrně
malé množství získaných či uskutečněných rozhovorů a tím pádem i malé množství dat k analýze.
Místy působí analytická část spíše jako ilustrace, než jako zásadní argument.
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Dobrá.
5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?
Anna Tučková řádně cituje, její argumenty či tvrzení jsou jasně odlišitelné od teorií a tvrzení
převzatých z odborné literatury.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Po formální stránce se mi text jeví v pořádku.
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Není vnímání cizosti součástí obecnějšího (lidského) problému, který není nutně vázaný jen
k procesu integrace migrantů?
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Celkové hodnocení práce:
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, oceňuji autorčinu úpornou snahu o
její dokončení a navrhuji hodnocení „Velmi dobře“.

Datum: 29. května 2017

Podpis: Prof., PhDr. Josef Kandert, CSc.
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