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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Práce splňuje požadavky zadání.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autor prokázal schopnost pracovat se širokých spektrem zdrojů, které následně
adekvátně zpracoval a logicky zakomponovala do odborného textu. . Lze ocenit
dostatečný počet zahraničních zdrojů využitých v práci.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Bakalářská práce představuje analýzu vybraných faktorů, které mohou ovlivňovat
vztah a postoje Čechů k imigrantům. Autor práci si klade za cíl zjistit, zda a do
jaké míry, má spiritualita vliv na postoje respondentů k přistěhovalcům z
muslimských zemí, přičemž bere v potaz sociodemografické ukazatele jako jsou
věk, pohlaví, vzdělání a sociální blízkost s lidmi vyznávajícími islám.
V teoretické části si autor vhodně stanovil základní pojmosloví, se kterým v práci
nadále operuje. Problematika migrace a uprchlictví je po teoretické stránce
zpracována kvalitně a odpovídá úrovni požadované pro bakalářské práce. Autor
pracuje s přehledem migrace jak ve vztahu k českému prostředí, tak také se
širším evropským kontextem. Dalším klíčovým bodem práce je teoretické
ukotvení religiozity, spirituality a příčin sekularizace společnosti, s čímž se autor
práce vyrovnal poměrně dobře.
Empirická část práce je po metodické stránce v pořádku, reflektuje vhodné
zacílení výzkumného designu i výzkumného vzorku. Nicméně je nutno vytknout
prohození závislých a nezávislých proměnných v analýze dat. Zpracování
vlastních výzkumných otázek přináší zajímavé výsledky, přičemž student prokázal
schopnost získaná data analyzovat a interpretovat.

4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Text je po formální stránce v pořádku, vykazuje všechny požadované náležitosti.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Prezentujte prosím výzkumy, které na toto téma vznikly dříve, popř. výzkumy, které
Vás ke zkoumání této problematiky inspirovaly.
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