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Formální stránka práce 

Rozsah práce a její rozvržení odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Stylisticky je 

zpracována na odpovídající úrovni. Neobsahuje závažné hrubé chyby.

Obsahová stránka práce

Teoretická část představuje definice a koncepty, které se týkají problematiky cizinců a 

vzdělávání na území České republiky. Neopomíjí ani legislativní zakotvení problematiky.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké aspekty hrají roli v procesu přizpůsobování se podmínkám 

jiné kultury, v rámci školní třídy a jaké překážky musejí žáci překonávat. (Další cíle viz s. 24.) 

Základem empirické části práce je Sorad, který mapuje oblíbenost a vliv žáků/žákyň v rámci třídy a 

dále rozhovory s několika dětmi, přičemž přepis uvedených rozhovorů činí 15 normostran. Domnívám 

se, že provedení výzkumu a sběr dat bylo vzhledem k otázkám, které si studentka kladla, poněkud 

nedbalé. Pozorování, o kterém se zmiňuje, se nezdá být významně do interpretace dat zahrnuto. 

Výsledky Soradu měly tvořit základnu pro výzkum a nikoli jej suplovat. 

Přes určitou nedostačivost dat nicméně studentka zjišťuje, že samotná etnicita není závažnou 

překážkou pro adaptaci ve třídě. (Tomu se nemůžeme divit, protože studentka si pro svůj výzkum 

vybrala třídu etnicky bohatou.) Dozvídáme se, že roli hrají komunikační dovednosti, v nichž žákyně ze 

Slovenska necítí problém, a viditelná odlišnost jedince. Během čtení si můžeme všimnout, že klasicky 

hraje svoji roli, kdy konkrétní žák nastoupil do kolektivu. 

Domnívám se, že výsledky práce nejsou v dostatečné diskusi se zjištěními výzkumů, které 

byly prováděny na v oblasti školní psychologie (např. Pražská skupina školní etnografie), tak ohledně 

adaptace cizinců (např. výzkumy prováděné Miriam Moravcovou, Danou Bittnerovou a kol. či 

s dalšími studentskými pracemi např. bakalářskou prací Kamily Rabiňákové). Jedná se o vysoce 

aktuální téma a tudíž je poněkud tristní, že výsledky výzkumu nejsou zpracovány s větší pečlivostí a 

v návaznosti na současný stav poznání. 

Studentka pracovala samostatně, nicméně bych ocenila pravidelnější a včasnější spolupráci 

s vedoucí, tím by snad mohly být některé nedostatky eliminovány. Přes výtky, které mám, práci 

doporučuji k obhajobě.

V Hradci Králové 5. 9. 2011 Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.




