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Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
(ojedinělé hispanismy v užití odkazujících zájmen „...po přepsání rozhovoru jsme tento
rozdělili...“)
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos 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: 
1. Jaké pojetí sociální opory považuje autorka za nosné pro zpracovávání tématu?
2. Jak lze konceptualizovat pojem životní styl a jaká jsou specifika životního stylu 

seniorů-krajanů?
3. Shrňte klady a zápory a zvolené kvalitativní metodologie.

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená diplomová práce si klade za cíl seznámit se sociálně pedagogickým rozměrem 
komunitních vzdělávacích aktivit u české krajanské komunity v Buenos Aires, konkrétně
kurzu mateřštiny podporovaného vládními institucemi České republiky. Téma je na půdě 
pedagogické zcela ojedinělé, přesto se autorce podařilo ukázat, že návrat krajanů ke kořenům 
národní identity prostřednictvím účasti na kursech mateřského jazyka lze interpretovat 
v rámci významných sociálně pedagogických kategorií, jako je kvalita života, životní styl, 
sociální opora v seniorském věku, komunitní vzdělávání, lokální prostředí. 

Přidanou hodnotou diplomové práce je zmapování historie českých krajanů v Buenos Aires a 
role doplňovacích škol a krajanských spolků při uchovávání národní a jazykové identity. V 
neposlední řadě chci zmínit její přínos v oblasti rozvoje kulturní spolupráce s krajanskou 
komunitou v Buenos Aires.

Text je koncipován jako teoreticko-empirický. Jak jsem již uvedla, hlavní klad jeho 
teoretické části vidím ve snaze autorky zasadit problematiku do širšího sociálně 
pedagogického kontextu, nicméně bylo by žádoucí výše zmíněné, a zdůrazněme že klíčové, 
sociálně pedagogické kategorie ještě hlouběji propracovat a pro potřeby práce jasněji 
konceptualizovat, a to s oporou o relevantní texty (Spousta, Mareš, Ježek, Křivohlavý). 
Naproti tomu pasáže věnované historickému a soudobému kontextu života krajanů jsou 
podpořeny důkladem studiem pramenů i odborné literatury.

Velmi pozitivně hodnotím empirickou část, zejména kvalitativní metodologii šetření a zdařilé 
užití techniky otevřeného kódování při zpracovávání dat, které autorce umožnilo hlubší vhled
a dosažení vyspělejší interpretační úrovně při hledání odpovědí na výzkumné otázky. Jak 
dále naznačuje rozsah příloh, autorka odvedla precizní práci při přepisech hloubkových 
rozhovorů, oceňuji také přesné a výstižné překlady ze španělštiny. Po formální stránce je text 
bez nedostatků.

Doporučení k obhajobě: doporučuji.

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby výborně.
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