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Česká republika se stala po změně politických a ekonomických poměrů od počátku 
devadesátých let 20. století zemí se zvyšujícím se počtem imigrantů nejen z některých 
sousedních, ale také z geograficky (kulturně i sociálně) vzdálenějších zemí. Nejde přitom jen 
o dospělé příslušníky jiných etnik, ale v mnoha případech o celé rodiny včetně dětí 
předškolního a školního věku, z nichž něktéré se v České republice narodily. Problematika 
jejich akulturace a adaptace v jiných společenských podmínkách tvoří základní teoretický 
rámec posuzované disertační práce. Autorka zvolila pro svoji disertaci téma společensky i 
pedagogicky aktuální. Nenechala se přitom odradit šíří problematiky, interdisciplinárními a 
dalšími metodologickými obtížemi. Ocenit je třeba také skutečnost, že pedagogické a 
psychologické aspekty procesu integrace imigrantů v podmínkách majoritní společnosti patří 
v české provenienci k tématům novým a v určitém smyslu průkopnickým. 
V úvodní části práce (str. 11) j sou přehledně specifikovány cíle disertačního námětu v rovině 
teoretické a také v rovině aplikační. Z autorčina nástinu celkového pojetí disertační práce 
vyplývá posloupnost a transparentnost jednotlivých kroků, spočívajících v utřídění a 
prohloubení obecných poznatků o imigraci národnostních a etnických skupin, následuje popis 
a analýza teoretických aspektů adaptace a akulturace imigrantů v České republice. Autorka si 
přitom uvážlivě zužuje okruh respondentů na věkovou kategorii dětí a mladistvých a na 
otázky související s jejich školní adaptací. Těžiště empiricko-výzkumného zaměření 
disertačního námětu se váže na pojem sociální opora, a to ve vztazích mezi žáky z rodin 
imigrantů a ostatními žáky a vztazích mezi učiteli a žáky projevujícími se v celkovém klimatu 
školních tříd a škol. V této souvislosti byl jedním z cílových zánlěrů autorky návrh 
doporučení pro interakci školy a dětí z různých socio-kulturních podmínek. Metodologicky 
citlivou otázku výběru respondentů vyřešila autorka tak, že se při výzkumném šetření 
zaměřuje především na nejpočetněji zastoupená etnika v ČR, a to žáky z vietnamských a 
ukrajinských rodin. 
První obsáhlejší a ucelenou část disertační práce tvoří podkapitola nazvaná Základní a 
specifická terminologie. V podobě slovníkových, abecedně uspořádaných hesel nás autorka 
seznamuje se stěžejními pojmy tématu a jejich stručnými charakteristikami. Tyto informace 
jsou nepochybně funkční a z hlediska specifičnosti tématu nezbytné. Vzhledem 
k monografickému pojetí disertační práce zůstává nedořešenou otázkou vhodnější začlenění 
této heslovitě pojaté a obsáhlé pasáže (str. 12-46) do celkové koncepce textu. Kritická 
poznámka je míněna také jako podnět pro případné další publikační záměry autorky a také 
jako podnět k úvaze o případném zařazení tohoto terminologického slovníku do příloh apod. 
Druhá kapitola disertační práce přehledně pojednává o základních příčinách migrace a 
hlavních problémech akulturačních a adaptačních obtíží imigrantů. Autorka se v těchto 
souvislostech zabývá otázkami globálních příčin migrace, střetu kultur a národní identity, 
rasovými předsudky, etnickým klimatem v české společnosti, akulturačním stresem a 
náboženskými aspekty v životě imigrantů. Kapitola obsahuje celou řadu závažných zjištění. 
Například jedním z těchto poznatků je skutečnost, že jsou před sudky a projevy xenofobie 
v naší společnosti vnímány jen jako soukromé a svobodné pocity či postoje. Ustanovení 
trestního, občanského a správního práva zakazujícího výslovně rasovou diskriminaci ve 
vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, vězeňství i v soukromé sféře u nás neexistuje. Podle 
zjištěných údajů nemá žádný státní orgán povinnost šetřit a trestat akty rasové diskriminace. 
Obrana proti diskriminaci je pouze soukromým problémem oběti a právním prostředkem 
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zůstává žaloba u příslušného soudu. Zastání v zákoně naleznou jen oběti rasového násilí. (Viz 
d.p. str. 53-54) 
Poněkud samoúčelně (bez hlubších vazeb na otázky migrace) působí přehled základních 
informací o jednotlivých náboženských směrech uvedený v podkapitole nazvané Náboženství 
a ImIgrace. 
Jednou z hlavních částí disertační práce je její třetí kapitola. V té se autorce podařilo 
shromáždit, uspořádat a popsat stěžejní a aktuální údaje postihující legislativní zřetele, které 
se vztahují k problematice života menšin v České republice, a to i ve vztahu k právním 
normám Evropské unie. Kapitola dále obsahuje informace charakterizující základy integrační 
politiky MŠMT a institucionální systém péŠe o nezletilé cizince v ČR. Adekvátní pozornost je 
s ohledem na koncepci empirické části práce věnována také sociokulturním charakteristikám 
imigrantů z Vietnamu a Ukrajiny. V těchto souvislostech autorka konstatuje: "Naše zjištění 
při zkoumání připravenosti škol potvrdila, že školy zatím neumí pracovat s rodiči dětí cizinců, 
a také, že nemají pro tuto oblast ani dostatek vůle (chybí vědomí "užitečnosti" a nezbytnosti 
takovéto spolupráce) a samozřejmě zde postrádáme zkušenosti či dokonce jakousi metodiku, 
jak k rodičům těchto žáků přistupovat. Možná, že zkvalitnění komunikace s rodiči cizinců 
může obohatit a dát impuls ke zkvalitnění spolupráce s rodiči českých žáků (společné 
multikulturní akce, výlety, večírky, mohou být pro všechny zúčastněné atraktivnější než 
takového akce pouze v "českém provedení"". (D.p. str. 115) 
Můžeme se oprávněně domnívat, že kromě těchto akceptovatelných doporučení zůstávají u 
nás zatím nevyužity zahraniční zkušenosti při práci s etnickými žáky a jejich rodiči. Máme 
přitom na mysli aplikaci teoretických a metodických zkušeností, které se postupně vytvářely 
ve druhé polovině 20. století spolu s imigračními vlnami v SRN, Francii, Nizozemí a také 
v některých dalších zemích Evropy. U nás zatím zůstávají tyto v zahraničí ověřené postupy 
nevyužity. 
K dalším zdařilým částem disertační práce patří pasáž věnovaná charakteristikám pojmu 
sociální opora a poznatkům o diagnostikování sociální opory jako specifického sociálně
pedagogického jevu. Na tuto část práce navazuje autorčino zasvěcené pojednání o 
zvláštnostech klimatu školy a školních tříd s národnostní a etnickou růzností a postavení 
národnostních a etnických minorit v českém školství. 
Při realizaci výzkumného šetření využila autorka dotazníků KUT (Lašek) a CASSS - cz 
(Komárek, Ondřejová, Mareš) zaměřených na poznávání úrovně v jednotlivých složkách 
klimatu třídy na základní a střední škole. Zvláštní pozornost byla přitom věnována vztahu 
žáků k jejich třídě, míře uspokojení z pobytu ve škole, míře přátelských a nepřátelských 
vztahů mezi žáky, podmínkám pro sebeprosazování, kooperaci a celé řadě dalších faktorů. 
Aspekt sociální opory byl sledován ve vztahu k rodičům žáků, spolužákům, učitelům a dalším 
zaměstnancům školy. Respondenty byli žáci navštěvující 2. stupeň ZŠ, SOU, SOŠ a 
gymnázium. Ke zpracování bylo získáno celkem 1071 dotazníků. výpočty byly provedeny 
pomocí statistického programu NCSS 2000. Základní statistické procedury a zjištěné 
výsledky jsou v disertační práci přehledně a přiměřeně komentovány. Soubor empirických 
nálezů vyplývajících z dotazníkového šetření doplnila autorka čtyřmi ilustrativními 
případovými studiemi, které přispívají k vytvoření ucelenější představy o interkulturních 
rozdílech a zvláštnostech integrace dítěte s ohledem na zemi jeho původu. 
Závěrečná "Doporučení pro práci s děti pocházejícími z odlišného sociokulturního prostředí" 
mají podobu obecných pokynů nepřekračujících rámec poznatků o základních potřebách dětí 
a také obecných principů výchovy člověka. Tyto závěry mají podobu spíše obecně 
proklamativních konstatování než specificky propedeuticky zaměřených doporučení. Tuto 
kritickou připomínku nelze přičíst výhradně na vrub autorce disertační práce. V připomínce se 
odráží již konstatovaný neuspokokojivý stav metodické propracovanosti pedagogicko
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psychologických způsobů práce s imigranty školního věku a také s dospělými. Pro tyto úkoly 
vytváří disertační práce dobré základy. 

Závěr 

Autorka dospěla při řešení disertačního námětu k celé řadě závažných zjištění, která se 
promítla v textu disertační práce do podoby teoretických a také aplikačních zobecnění. 
Prokázala schopnost tvořivé vědecké práce, projevila odpovídající přehled v příslušné 
odborné literatuře a zpracovala na požadované odborné úrovni námět svého výzkumu. 
výhrady oponenta jsou míněny také jako doporučení pro úpravy textu před jeho případným 
dalším publikováním. Disertační práce splňuje podmínky pro završení doktorandského studia. 
Doporučuji, aby byl PhDr. Evě Švarcové po úspěšné zkoušce a obhajobě udělen titul Ph.D. 
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