
Posudek na bakalářskou práci Věry Gavrilové „Český jazyk jako faktor integrace cizinců v České 

republice“

Věra Gavrilova se ve své bakalářské práci rozhodla zkoumat ruské přistěhovalce žijící v České 

republice (v Praze) a konkrétně si zvolila výzkumnou otázku, nakolik znalost češtiny může souviset 

s mírou jejich integrace do české společnosti. Studentka se tak zaměřila na téma sobě blízké – sama 

je ruské národnosti, což jí dalo i výhodu lepšího přístupu k respondentům při realizaci vlastního 

průzkumu i znalosti prostředí a života migrantů v Praze. Z pozice vedoucí práce bych ráda především 

ocenila aktivní přístup a invenci studentky – sama přišla s výzkumnou otázkou, zvolila vhodný 

teoretický rámec, operacionalizovala jeho koncepty a zformulovala dotazník. V samotném průzkumu 

se sice podařilo sebrat pouze 52 dotazníků a získaný vzorek nelze označit za reprezentativní, nicméně 

i tak nejsou získané výsledky nezajímavé a autorka se je pokouší korektně interpretovat. Celkově 

autorka dospívá k závěru, že míra znalosti jazyka není pro úroveň integrace příliš důležitá – mojí 

otázkou však je, nemůže-li být tento výsledek částečně důsledkem zvolených indikátorů pro 

jednotlivé dimenze integrace? Pokud by studentka výzkum opakovala, změnila by či doplnila některé 

položky svého dotazníku? 

Práce má přehlednou strukturu a kladně oceňuji i zřejmou korespondenci teoretické a empirické 

části, což ne vždy bývá u bakalářských prací dodrženo. V první části je text psán srozumitelně a čtivě, 

při prezentaci výsledků průzkumu by však v některých pasážích pomohlo doprovodit text častěji 

grafickým znázorněním (tabulkou či grafem). Z hlediska pravopisu se v práci sice vyskytuje poněkud

více chyb, nicméně se domnívám, že u studentů, jejichž mateřským jazykem není čeština, lze tuto 

skutečnost tolerovat. 

Jsem přesvědčena, že předložená práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a doporučuji ji 

proto k obhajobě. Domnívám se, že práce může – v závislosti na obhajobě – aspirovat i na hodnocení 

výborně. 
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