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Jméno a příjmení studenta/-tky:  Bc. Daniela Plocková 
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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 60 
Počet stránek příloh:                      
Počet titulů v seznamu literatury:  
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: Výborně / Chvalitebně (1/2), při zodpovězení otázek u obhajoby 
                                           Výborně 
 
 
Datum, podpis:  10.5. 2012      
 
                                                              Mgr. Karolína Pávková 

 
1. Jaké aktuální otázky jsou řešeny ve vzdělávací a výchovné oblasti v Argentině? 

 
2. Jakým způsobem probíhá v Argentině  ve školním prostředí vzdělávání cizinců? 

(Jmenujte příklady strategií, programů, projektů apod.) 

 
Autorka v rámci bakalářské práce vypracovala zajímavou teoreticko-empirickou 

analýzu současné situace v oblasti výuky mateřštiny u seniorů z krajanské komunity 
v Buenos Aires. Téma bylo zvoleno na základě osobní zkušenosti autorky, což bylo pro 
zpracování tématu velmi přínosné.  

 Obsahem práce je nastínění sociokulturního pozadí vzdělávání Čechů (seniorů) 
v Buenos Aires, ale také specifika týkající se života této krajanské komunity, migrace a 
asimilace, role učitele apod.  

I přes zaměření na vzdělávání seniorů, které vybízí k retrospektivnímu přístupu, by 
komplexnosti uchopení tématu prospělo zaměřit se více na současnou situaci ve 
výchovně-vzdělávací oblasti, zejména na aktuální otázky jazykového vzdělávání a 
vzdělávání cizinců v Argentině.  

Cíl práce i výzkumné otázky byly vymezeny srozumitelně a výstižně. Zjištěná data 
byla efektivně vyhodnocena i interpretována. Konzistentnost práce ruší pouze vymezení 
výzkumných otázek až po realizaci dotazníkového šetření, což působí nelogicky (data 
zjištěná dotazníky jistě vhodně dokreslují data získaná pomocí hloubkových rozhovorů a 
směřují  ke stejným výzkumným otázkám). Ze stejného důvodu by bylo vhodnější 
výzkumný problém vymezit již v úvodu práce.  

Empirická část byla realizována pomocí metody dotazníku a rozhovoru.  
Metoda rozhovoru byla zpracována otevřeným kódováním. Zpracování dat a jejich 
interpretaci hodnotím velmi pozitivně. Pouze je škoda, že bylo dotazníkové šetření 
uskutečněno na tak malém vzorku, což omezuje reprezentativnost dat. 

Práce je po obsahové i formální stránce v pořádku. Gramatická i stylistická úroveň 
textu je výborná.  Pouze na některých místech chybí u citací v závorkách čísla stran. Délka 
práce je adekvátní. Text působí velmi čtivě a přirozeně. Oceňuji vhodné rozvržení 
jednotlivých kapitol, resp. subtémat, které na sebe vhodně navazují a vytváří kvalitní studii 
zvoleného tématu.   
Vzhledem k aktuálnosti tématu jazykového a bilingvního vzdělávání, komunitní školy, 
občanské participace a mezikulturního dialogu v oblasti pedagogických věd by bylo by bylo 
velmi podnětné téma dále rozvíjet. 
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