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národnostních menšín se zaměřením na polskou 
národnostní menšinu. 

(předmět rešerše, pracovní hypotéza ... ) 
Cílem teoretické části je vymezení problematiky národnostních menšin s cílem 
přispět k osvětě naší společnosti, zejména majoritní části společnosti. 
Prioritní zájem je věnován polské menšině, jejím organizacím a kulturním 
sdružením, možnostem kulturního vyžití a vzdělávání. 
Cílem praktické části je zjistit pomocí dotazníkového šetření postoj polských 
mladých lidí na Těšínsku k životu v majoritní společnosti a srovnat jejich 
zkuš'ilnosti se zkušenostmi odborného pracovníka v Radě vlády pro národnostní 
menšiny. 
K ověření cíle byly formulovány tyto hypotézy: 

1. Domnívám se, že v pojetí studentů jsou lidé v ČR nejvíce diskriminováni 
z důvodu rasového nebo etnického původu 

2. Odhaduji, že menši část polských studentů zažila v ČR nějakou negativní 
zkušenost související s národnostní otázkou 

3. Předpokládám, že jsou Ii1láci více zbožní než Češi 
4. Domnívám se, že pohled dlouholetého člena Rady vlády pro národnostní 

menšiny bude podobný s většinovými názory dotazovaných studentů 

práce: 
Práce je členěná na část teoretickou a praktickou. Obě části jsou vyvážené co do 
rozsahu i hloubky zpracování. 

Jsou a jsou v práci správně 
V práci je použito 15 literárních pramenů, které jsou aktuální - vydány po roce 
2000 a jsou uváděny správně. Dále je použito 6 elektronických zdrojů, rovněž 
aktuálních. 
V teoretické části je adekvátně použito citací a jsou správně uváděny. 
Postrádám studijní prameny z materiálů organizací polské menšiny. 

Jsou nebo zvolené téma 
Zvolené téma je aktuální. Autorka dle mého názoru prokázala schopnosti 
samostatně myšlenkově zpracovat informace získané studiem pramenů. 
V teoretické části postrádám hlubší zamýšlení se nad historickými souvislostmi 
soužití Čechů a Poláků na území ČSR. Zabývat se tímto až po vzniku republiky je 
dle mého názoru nedostačující. 
V praktické části získané výsledky autorka interpretuje kvantitativně. Kvalitativní 
interpretace, dle mého názoru, je příliš obecná. 
V diskuzi nad získanými výsledky z dotazníkového šetření postrádám hlubší 
analýzu, jakým způsobem byly potvrzeny jednotlivé hypotézy. Hypotéza. a) 
Domnívám se, že v pojetí studentů jsou lidé v ČR nejvíce diskriminování z důvodů 
rasového nebo etnického původů." je v závěru interpretována příliš obecně a není 
rI"n", rln ,::nllvi,::ln,::ti ,:: nnl,::knll m",n~innll 
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interpretace hypotézy "c) Předpokládám, že Poláci jsou zbožní 

Češi" příliš obecná. Autorka konstatuje, že jsou více zbožní, což je známá 
skutečnost. Neodpovídá však na otázku, jak toto ovlivňuje vzájemné soužití. 
V dotazníkovém šetření nebyl zohledněn názor studentů české národnosti. Tuto 
skutečnost si autorka uvědomila, když se jí nepotvrdila poslední hypotéza "d) 
Domnívám se, že pohled dlouholetého člena Rady vlády pro národnostní menšiny 
bude podobný s většinovými názory dotazovaných studentů·. 
V interpretaci výsledků postrádám srovnání rozporů mezi odpovědmi 
v jednotlivých otázkách a vysvětlení těchto rozporů: 
Otázka Č. 2 z odpovědi vyplývá, že 63% respondentů se domnívá, že česká 
veřéjnost trpí vůčLftolské menšině předsudky. Není ale řečeno jakými. Následně 
v otázce 3.60% respondentů se domnívá, Že není nutné více dbát na práva 
polské menšiny. Otázky Č. 4 a 5 poskytují 50-60% odpovědi respondentů, že 
polská menšina má možnosti žít v ČR podle vlastních tradic a mají stejné šance 
uspět jako če.l?ká většina. Přesto v otázce 6. 52% respondentů uvádí, že ČR nemá 
u polské menšÍl1Y dot:1rou pověst. Čím je toto ~půsQb.enQ,_když 100% řespondentů 
Sestýká Sl českým) vrstevníkyJ<!ko s kamarády nebo známými (0t.7a,7b) a 
v otázce 8b 40% respondentů uvádí, že úroveň vztahů v soužití s českou většinou 
je špatná/napjatá. Následně v otázce 10a 78% respondentů se necítí být 
znevYhodněni jako menšina. 

, 
F0l1l'!ální ůroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
ůroveň): 
Jazyková úroveň práce je velice dobrá, je psána odpovídajícím odborným 
jazykem a kultivovaně. Výsledky praktické části jsou názorně vyjádřeny v grafech. 

Splnění práce a 
V teoretické části byl cll práce splněn. Autorka jej odpověděla stručně, ale 
výstižně. 
V praktické části byl cíl práce '" "zcela objektivně zjistit postoje a názory na český 
národ očima polských studentů a prohlubovat tak zájem o menšinu, žijící na 
území ČR v podstatě odjakživa, a porovnat se zkušenostmi odborného 
pracovníka v Radě vlády pro národnostní menšiny"splněn částečně. 
Hypotézy nebyly formulovány tak, aby jejich zodpovězení poskytlo odpovědi ke 
stanovenému cíli. Tato skutečnost se potvrdila i tlm, že ne všechny hypotézy se 
potvrdily. Důležité ovšem je, že si toto autorka uvědomuje. K snadnější orientaci 
by přispělo, kdyby autorka uvedla, které otázky se vztahují k jednotlivým 
hypotézám. 
V popisu metodiky praktické části není vysvětleno, jak byly získány postoje 
představitele Rady vlády pro národnostní menšiny. 
V závěru práce autorka konstatuje, že v Českém Těšíně dochází-často 
k narušování vzájemného soužití polské menšiny a české majority. Z výsledků 
šefření však není jasné, jak k tomuto konstalování dospěla. 

Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta: 
Pro obhajobu považuji za důležité, aby studentka vysvětlila rozpory 
odpovědích jednotlivých otázek dotazníku, jaký význam má náboženské 

přesvědčení v soužiti Cechů a polské menšiny na Těšínsku a jakou metodou 
získala názor představitele Rady vlády pro národnostní menšiny. 

Návrh vedoucího práce oponenta: 


