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Anna Rakušanová pokračuje ve své diplomové práci v tématu, které zvolila už pro práci 
bakalářskou. Jde o téma, které  je  v etnologii  aktuální a  frekventované i  ve studentských 
pracích.

Autorka se opírá jednak o odbornou literaturu, jednak o terénní výzkum. Neznám její 
bakalářskou práci a nemohu tedy porovnat, jaký odborný posun nastal při zpracování práce 
diplomové. V každém případě je třeba ocenit její dlouhodobý zájem.  Právě proto bych však 
očekávala hlubší reflexi tématu. Práce už jen podle názvu musí být interdisciplinární. Vedle 
etnologického pohledu je zde přinejmenším aspekt pedagogický, lingvistický a právní. Je 
samozřejmé, že autorka nemůže být odbornicí v těchto oborech, jde však o to, že se tím 
zužuje perspektiva, ze které své téma nahlíží a že práce – alespoň podle mého mínění – 
těžko může „zkompletovat problematiku výuky českého jazyka u cizinců“ (Úvod, s. 8). De 
facto  je  případovou  studií  o  formálních  a  technických  poměrech  výuky  ve  vybraném 
integračním azylovém středisku v České Lípě.

Autorka práci rozdělila do dvou celků. První z nich považuje ze teoretický, druhý je 
empirický.  Z pozice  oponentky  však  musím  konstatovat,  že  teoretická  část  mi  příliš 
teoretická  nepřipadá.  Statistiky,  metodiky,  právní  normy  a  podobné  materiály,  které 
představují  základní  prameny,  mohou  těžko  vytvořit  teoretický rámec,  vhodný  pro 
etnologickou interpretaci.  Zřejmě by bylo šťastnější  nazvat  tuto část  práce  obecná  nebo 
formální předpoklady případně limity kurzů, či podobně.  

Empirická část práce stojí na kvalitativním terénním výzkumu, který proběhl převážně 
v integračním azylovém středisku v České Lípě. Respondentkami byly dvě lektorky českého 
jazyka a jedna sociální pracovnice, v Praze(?) byla oslovena úřednice MŠMT a technický 
koordinátor  projektu  Brána  češtině  otevřená.  Je  mírně  řečeno  překvapující,  že  autorka 
nekomunikovala  s žádným  účastníkem  kurzů.  Azylanti  zůstali  odlidštěným  pasivním 
objektem, stejným, jako ve všech normativech a metodikách, bez jakékoli  zpětné vazby. 
Takto  koncipovaná  práce  může  těžko  dospět  k originálnějším závěrům,  než  je  obligátní 
konstatování, že na všechno je málo peněz, že Slované se slovanský jazyk učí snadněji a 
důležité jsou osobní dispozice a motivace studenta. 

Jazyková stránka textu o výuce českého jazyka paradoxně není na očekávané úrovni 
(„uvézt“ místo „uvést“ s. 9 a 23, „učitelka na gymnázium“ s. 11, „tisíce pracovníků dostali“ 
s. 13, „před příchozí“ s.18, „svá země původu“ s. 18, „šesti seti“ s. 32 atd.).

V přílohách chybí rámcové otázky řízených rozhovorů (byly stejné pro vyučující a pro 
technické a organizační pracovníky?) a seznam respondentů. 

Diplomová práce  Anny Rakušanové přes  uvedené nedostatky  splňuje  nejzákladnější 
kritéria pro připuštění k obhajobě, nemohu však předběžně navrhnout lepší hodnocení než 
dobře. 
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