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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kristýna Strnadová 

Název práce: : Krotitelé jazyka: způsoby překonávání jazykové bariéry u studentů-imigrantů na 

českých školách 

 

Vedoucí práce: Jiří Kabele 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: velmi dobře (možná výborně dle srovnání) 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cílem této práce je zmapovat průběh překonávání jazykové bariéry z pohledu žáků-imigrantů s 

ohledem na různé faktory, které proces ovlivňují (kulturní a sociální kapitál, mateřský jazyk, věk 

atd.). Cíl je jasný. Práce je přehledně strukturovaná. 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Práce se opírá o dostatek literatury včetně cizojazyčné. Autorka respektovala moje doporučení. 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Autorka prováděla rozhory s emigranty-adolescenty, kteří se přistěhovali na Klatovsko a v ČR žijí 

alespoň jeden rok a vesměs jazykovou bariéru překonávali při docházce do svých škol. Analýzu 

textu (kódování) prováděla v programu MS Word dle standardů běžných na katedře (deskriptivní a 

hodnotové kódování a tvorba kategorií).   

 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Jedná se především o explorativní studii, která odhaluje podobnosti procesu osvojování si cizího 

jazyka. Neodhaluje překvapivé sociologické fenomény, ale spíše poskytuje relativně zasvěcený 

vhled do problému. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

  Autorka standardě cituje. Její „vyprávění“ se dobře čte.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

  Na práci si cením vzorku, nejen proto, že vytvořit ho dalo značnou práci, ale fakt, že se jedná o 

adolescenty jednoho regionu vzdáleného od Prahy a že jsou v něm zastoupeny dvě nejvýraznější 

menšiny v ČR. Tato okolnost dodává explorativní studii spolu se zvládnutou jazykovou stránkou na 

přesvědčivosti. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

  Zaujalo mě, že jednou z jejich strategií je budovat si českou sociální síť.  Platilo to stejně pro 

Vietnamce a Ukrajince? 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Autorka zpracovala solidní explorativní studie, která sice nepřináší objevné nálezy, ale za to 

poskytuje dobrá vhled do studovaného problému. Klonil bych se ke známce velmi dobře, ale 

možná, že ve srovnání s dalšími pracemi, by tato práce zasloužila i hodnocení lepší.  

 

 

 

Datum: 7. 6. 2015         Podpis: 

 

 


