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Aktuálnosť zvolenej témy: 

Svet okolo nás sa mení obrovskou rýchlosťou a človek, ako súčasť tohto sveta, 

je vystavený neustálym zmenám, pohybom. U sadlý spósob života ( okrem turistiky) je 

minulosťou. Eudia sa sťahujú z rozličných dóvodov, vačšinou však za vidinou lepšej 

životnej existencie, vzdelania, slobody a uplatnenia sao Západná Európa sa stala 

miestom migrácie Tudí z ekonomicky slabšie rozvinutých krajín. Je to jednak trend, 

ktorý sa musí vnímať, a zároveň tendencia, ktorá rozširuje a je podporovaná aj 

odporúčaniami EU. Ani Česká republika sa tomuto fenoménu nevyhla. Ako pomócť 

migrantom (hlavne deťom a mládeži) adaptovať sa, prežiť plnohodnotný život 

v majoritnej krajine, získať si vzdelanie a následne aj prácu, sa rozhodla vo svojej 

dizertačnej práci riešiť dr. Eva Švarcová. Je to veTmi aktuálna téma a vítam prácu 

s touto témou. Musím zároveň aj konštatovať, že na Slovensku sa žiadna vedecko

teoretická práca doposiaT nezaoberala touto témou. Je pravdou aj to, že je tu menej 

cudzincov ako v Čechách, ktorí si Slovensko vybrali za cieTovú krajinu, a tiež, že 

Slovensko (obyvateli a) ani nie je pripravené na túto skutočnosť. 

Ciele dizertačnej práce: 

Predložená práca si stanovila 4 ciele v oblasti pedagogickej a sociálnej teórie 

a 4 ciele v oblasti praxe. Doktorandka si ich špecifikovala a postupne v jednotlivých 

kapitolách aj spracovávala a analyzovala. HTadala riešenia, čo sa jej v globále aj 

podarilo. Drobnú pripomienku mám k cieTu v bode c a d  (s. 11), čo však bude otázka 

do diskusie. 

Metódy spracovania práce považujem za správne. Autorka dokázala, že -

ich vie použiť a na ich základe aj vytvoriť teoretickú analýzu výsledkov prieskumu. 

Odborná úroveň práce a výsledky dizertácie: 

Sú kvalit ne pripravené. Autorka vhodne využíva odbornú knižnú, časopiseckú, 

literatúru i internetové stránky. Pozná domácich i zahraničných odborníkov, ktorí sa 
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venujú tejto problematike. Teoretická časť práce je natol'ko výstižná, že nenachádzam 

žiadnu podtému, ktorá v práci nie je obsiahnutá. Práca tým získava širokú 

využitel'nosť. Odporúčam autorke jej publikovanie, pretože takto zameraných 

publikácií je na trhu málo, a naopak, je ešte stále vel'a l'udí, ktorí nemajú dostatočné 

znalosti o imigrantoch, ich živote, tradíciách a kultúre a o sposobe ich prijatia 

a rešpektovania. 

Význam práce pre spoločens  prax 
Ako som už uviedla, práca má obrovský význam pre pedagógov, psychológov, 

sociológov, kňazov, verejných funkcionárov, policajtov a všetkých, čo pracujú 

v štátnej, verejnej a cirkevnej sfére. Prináša totiž množstvo informácií o iných 

kultúrach, tradíciách, náboženských, zvykoch, myslení a filozofii. Práca je písaná 

odborne, a zároveň pútavo, s citom a nadhradom. Výskum (oceňujem vel'kú vzorku) 

dopÍňa teóriu a konkrétne poukazuje na postavenie žiakov (imigrantov) v českej 

škole. 

Otázky do diskusie: 
1. 	 prosím doktorandku, aby sa bližšie vyjadrila k cieru v bode c (s. 11) v oblasti 

pedagogickej a sociálnej teórie - o ktoré konkrétne zvláštnosti ide ( z práce to nie 

je jasné). 

2. 	 Pokúste sa o konkretizáciu tejto té my v školskej edukácii (bod d, s. 11). Je to 

postavené ako cie1', ale chýba konkretizácia, aby to nezostalo vo všeobecnej rovine. 

Záver: 

Predložená dizertačná práca PhDr. Evy Švarcovej je teoretickou a odbornou 

prácou zároveň v oblasti riešenia postavenia 4 žiakov vybraných národnostných 

a etnických minorit v českej škole. Autorka získala aktuálny stav v Čechách a navrhla 

aj riešenia. Prácu hodnotím pozitívne, spÍňa podmienky kladené na dizertačnú prácu. 

Odporúčam ju na obhajobu a po jej úspešnom priebehu navrhujem udeliť vedecko

pedagogickú hodnosť PhD. 

Bratislava 1. mája 2007 




