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Autorka předkládá práci zaměřenou na velmi aktuální a palčivé téma, které se snaží 

zpracovat v maximální šíři a odbornosti. Téma rasismu si zaslouží hlubší studium z hlediska 

psychologického a to se autorce v práci zdařilo. 

Teoretická část je rozdělena do pěti na sebe navazujících kapitol. V první kapitole se 

autorka snaží naplnit nelehký úkol, kterým je vymezení odborných termínů (rasa, rasismus, 

xenofobie, diskriminace atd.). Zde naráží na problém s nejednotným používáním těchto 

pojmů, zároveň se ale na dané pojmy snaží nahlížet z více úhlů. Ve druhé kapitole již více 

míří k souvislostem a výkladovým možnostem rasismu. Třetí kapitola je již uchopena z čistě 

psychologického pohledu. Zde stojí za zmínku zajímavě zpracovaná a velmi přínosná 

podkapitola o psychologických kořenech rasismu a možnostech měření rasismu 

v psychologii. Následuje ještě kapitola o vztahu dospívání a rasismu a pátá kapitola 

zaměřená na možnosti prevence rasismu u dospívajících.  

Teoretickou část autorka zpracovala logicky, systematicky a v rámci možností z hlediska 

nejednotnosti terminologie také přehledně. Za ocenění stojí také využití velkého množství 

literárních zdrojů, se kterými také adekvátně nakládá. 

 

Cíl empirické části práce není explicitně uveden, přesto lze předpokládat, že spočíval ve 

zmapování rasistických postojů u české mládeže. Autorka čerpá inspiraci z již dříve 

realizovaných výzkumů, ale nejedná se pouze o replikační studii. Metody, které autorka ve 

výzkumu používá, vztahuje k předchozí teoretické části práce. To vysvětluje její volbu a 

motivaci, ale poněkud snižuje srozumitelnost popisu. Design výzkumu upravuje a zaměřuje 

také na vztah explicitních a implicitních postojů a konzervatismu. Dále popisuje výzkumný 

vzorek (404 studenti) a proces sběru dat. Výsledky jsou představeny v poněkud méně 

přehledné podobě, ale na druhou stranu je poměrně široce zpracována podkapitola 

Interpretace a diskuze k výzkumné části.  

Empirickou část hodnotím jako o něco méně přehlednou, ale přinášející zajímavý 

výzkumný design a také výsledky. 

 

Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou, dobře strukturovanou a nabízející zajímavý 

pohled na danou problematiku.  



Diplomová práce Bc. Emilie Medkové splňuje nároky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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