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Název práce: 
Problematika národnostních menšin se zaměřením na polskou národnostní 
menšinu 
L J Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce: 

Zjistit postoje polské národnostní menšiny ve vztahu k české společnosti a 
prohloubit tak vědomí o polské národnostní menšině u nás. 
Struktura práce: 
Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část, s mírnou převahou 
teoretické části. Po velmi přehledném vymezení pojmů (národ, společnost, kultura, 
etnocentrismus, etnikum, etnicita) se studentka věnuje rozboru 11 národnostních 
menšiň žijících na území ČR. Důraz klade na počet příslušníků jednotlivých 
národnostních menšin, charakteristice, specifikům a organizacím působícím na 
našem území. Z hlediska tématu není tato charakteristika jednotlivých národnostních 
menšin nutností. Hraje však významnou roli pro pochopení významu existence 
Domu národnostních menšin v Praze 2. Samostatnou kapitolu tvoří rozbor polské 
národnostní menšiny a to jak z pohledu historického, tak vnitropolitického. I u této 
menšiny se studentka dotýká organizací, které mají vliv na život Poláků v ČR. 
Samostatnou kapitolu tvoří rozbor polského národnostního školství s ohledem na 
osobnost učitele a učební materiály. 
V praktické části bakalářské práce studentka pomocí dotazníkového šetření ověřuje 

4 stanovené hypotézy (str. 43). Respondenty jsou studenti (50) Gymnázia s polským 
vyučovacím jazykem z Českého Těšína. Za drobný nedostatek považuji to, že 
studentka nepopsala proces zadávání dotazníků, úroveň spolupráce se studenty a 
učiteli Gymnázia a okolnosti řízeného rozhovoru se členem Rady vlády pro národ. 
menšiny. Přesto považuji výsledky za zajímavé a přínosné. 
Literární zdroje a citace: 
Studentka uvádí 15 titulů aktuálních lite rá rn í ch pramenů a 6 elektronických 
dokumentů, ze kterých čerpala informace. Práce s citacemi je na výborné úrovni. 
Fqrmální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po stránce formální je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Kvalitně jsou 
zpracované grafy i text je bez chyb a má výbornou jazykovou úroveň. 
Splnění cílú práce a celkové hodnocení: 
Cíl práce je splněn a celkově bakalářskou práci hodnotím nejen výběrem tématu, 
zainteresovaností studentky i propracováním dané tématiky jako velmi dobrou 
s využitelnými výstupy. 
Otázky a připomínky vedoucího práce: 
Které výsledky dotazníkového šetření Vás nejvíce překvapily. 
Jak byste mohla jako sociální pedagog pomoci s řešením této problematiky. 
Zmiňte aktuální politické otázky týkající se Polska i polské národ. menšiny. 
Jmenujte tři polské osobnosti, o kterých se domníváte, že měly vliv na český národ. 
Návrh hodnocení vedouciho práce nebo oponenta 
O výborně ) 
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