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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Autorka si klade za cíl “zjistit, jak probíhá proces stávání se občanem České republiky (str. 1).  Tento 
dále specifikuje pomocí tří otázek specifikovaných jak v úvodu na str 1, tak v počátcích metodologické 
kapitoly na straně 14. Stanovený cíl se podařilo naplnit.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   
vhodnost příloh apod.): 

Práce obsahuje tři víceméně proporčně vyvážené části - teoretickou, metodologickou a výsledky a 
interpretace dat. V teoretické části autorka představuje dvě dimenze občanství - formální a neformální 
a propojuje je s procesy integrace a konceptem životních drah. Všechny tři součásti této části práce 
nejen umně propojuje navzájem, ale daří se jí také strukturovat argumentaci v jednotlivých kapitolách.  

Metodologické principy a postupy výzkumu jsou popsány přehledně a důvěryhodně. Prezentaci 
samotných výzkumných zjištění strukturuje autorka dle jednotlivých témat, argumenty jsou vzájemně 
propojené a diskutované s teoretickou částí práce.  

Přílohy práce jsou vhodně zvolené, zejména se váží k metodologické kapitole práce.  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Z hlediska formální úpravy text naplňuje standardy bakalářských prací. Jazykový projev odpovídá 
úrovni závěrečné práce s občas se vyskytujícími nešvary, jež ale nenarušují srozumitelnost a čtivost 
textu. Zapracování citací a odkazů na literaturu naplňuje etické požadavky akademického psaní a je 
dodržena jednotná citační norma. Grafická úprava je standardní. Jak celková práce, tak i jednotlivé 
kapitoly jsou členěny přehledně.  

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky,  
 originalita myšlenek apod.): 

Celkový dojem z bakalářské práce je výborný. Tento dojem podporuje kvalita zpracování všech tří 
částí práce - teoretické, metodologické a zejména prezentace vlastních zjištění. Kapitoly prezentující 
výzkumná zjištění obsahují dobrou a rozvinutou interpretaci vhodně proloženou citacemi participantů a 
participantek. Autorka vede intenzivní diskusi s teoretickým kontextem a zapojuje reflexi své 
interpretace.  



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  
   tři): 

… 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  Výborně 
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