
Oponentský posudek na práci Věry Gavrilové Český jazyk jako faktor integrace cizinců v České 

republice: Zaměření na ruskou komunitu. 

Práce si klade za cíl pomocí malého dotazníkového šetření zhodnotit  roli znalosti českého v integračním 

procesu ruských migrantů v ČR. Jedná se o rozšíření a aplikaci některých v ČR již dříve užitých 

metodologií. Cíl práce považuji za naplněný. 

I když je práce založena především na empirické sondě, považuji i teoretickou část za kvalitně 

zpracovanou, byť jde spíše než o kritickou konfrontaci a zhodnocení různých teorií o snahu 

mainstreamové teorie formulovat v hypotézy. To považuji za bakalářské práci přiměřené a vzhledem ke 

vztažení teorie k empirické části za dostačující. 

Empirická práce po mém soudu jde správným směrem a nápaditě používá metody, troskotá ovšem – jak 

sama autorka píše – na nedostatečném vzorku respondentů. U bakalářské práce tohoto tématu, kde je 

ochota vypovídat objektivně malá, je to věřím přípustné. Drobnou výtku mám k tomu, že i přes jasná 

omezení se autorka, byť nesporně svědomitě, snaží aplikovat statistické metody. Dochází tak spíše 

k ilustrativním výsledkům, což také tak prezentuje, nicméně vzhledem ke spíše „sondážní“ podobě 

empirické části bych považoval za vhodnější interpretovat ji jako „pilotní výzkum“, tedy spíše než 

zevrubně interpretovat data zamyslet se nad metodologií výzkumu a zhodnotit reakce respondentů na 

různé otázky apod. Taková práce by pak měla přínos pro každého dalšího, kdo by (snad s lepšími 

možnostmi a prostředky) se chtěl tímto směrem bádání vydat. 

Závěry práce považuji za dobře prezentované, i když – viz výše – se přespříliš soustředí na popis dat na 

úkor plodnějších interpretací. K diskusi navrhuji, aby autorka vztáhla své závěry k citované práci 

Rákoczyové et al., která se zabývá podobnou problematikou. 

Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k faktu, že se jedná o práci bakalářskou, nikoliv 

magisterskou, doporučuji práci k obhajobě s hodnocením výborně. 
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