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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Novodobí reemigranti z rumunského Banátu, jejich očekávání spojená 

s přesídlením, adaptace a integrace v Česku    

Autor práce: Bc. Zdeněk Kresl 

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Struktura práce a řazení kapitol je logické, rozsah jednotlivých kapitol je věcný a vyvážený, doplněný 

o vhodně zvolené grafické zpracování vybraných informací, kterých není přehnaně, ani poskrovnu. 

Oceňuji, že doplňující informace, které jsou pro širší kontext relevantní, ale ve vlastním těle 

diplomové práce by mohly působit rušivě, jsou obsahem diplomové práce v příloze. 

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cílům diplomové práce i výzkumným otázkám diplomant věnoval veliké množství času a několikrát 

byly konzultovány osobně i e-mailem. Díky jejich uvážlivému formulování, které opíral o výstupy 

bakalářské práce, informace z literatury a zkušenosti z praxe na MV, byly cíle i výzkumné otázky 

realizovatelné, přičemž dostatečně ambiciózní, ale především relevantní. Díky tomu diplomant 

přináší do již tak „frekventovaného“ tématu banátských Čechů nový pohled, nové metody a nové 

otázky. 

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Po této stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Diplomant se v textu opírá o veliké 

množství české i zahraniční (zejména anglické) literatury, prokázal schopnost efektivně 

vyhledávat zdroje a kriticky zhodnotit jejich přínosnost pro text, schopnost práce s databází 

Web of Science i schopnost provést syntézu velikého množství zdrojů a informací.  

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Volba výzkumných metod probíhala ruku v ruce se stanovováním cílů a výzkumných otázek a jejich 

specifikací, včetně realistického odhadu možností oslovování respondentů. Díky dlouhodobému 
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zájmu diplomanta o banátské Čechy „reemigranty“ byla proto volba strukturovaného dotazníku na 

místě a předem bylo zaručeno dostatečné množství zapojených respondentů, kterých ve výsledku 

bylo n=79. Zároveň si diplomant uvědomoval nedostatky využití pouze čistě kvantitativních metod, 

proto je doplnil o kvalitativní metodu výzkumného deníku. Díky kvalitně a logicky propracovanému 

dotazníku a ucházejícímu množství respondentů zapojených do dotazníkového šetření je 

naplánováno diplomovou práci přepracovat do akademického článku pro Český lid – etnologický 

časopis.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analytická část nabízí výstupy kvalitativní části výzkumu vhodně doplněné o poznatky sebrané 

během praxe na MV a během zúčastněného pozorování, které diplomant zaznamenával formou 

výzkumného deníku. Analytická část je přehledně zpracovaná přinášející i řadu velmi zajímavých 

poznatků, zejména o prostorovém chování banátských Čechů „reemigrantů“ a jejich mobilitě v rámci 

Česka, jakožto provázání výsledků výzkumu s užitými teoretickými koncepty migrace, jejichž náhled 

na migrační pohyby se promítaly i do formulace otázek v dotazníku. 

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Cíle práce byly naplněny, výzkumné otázky nezůstaly bez odpovědi. Nicméně závěr by si zasloužil 

hlubší analýzu získaných výsledků včetně jejich zasazení do širšího kontextu. Je škoda, že diplomant 

se v analytické části soustředil pouze na popsání a jakousi katalogizaci získaných dat, ale již nezbyl 

prostor na jejich hlubší syntézu. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Diplomant Zdeněk Kresl přistoupil k diplomové práci s obdivuhodným osobním nasazením a 

odhodláním. Tématu věnoval veliké množství času – studium literatury, stáž na MV, osobní návštěva 

rumunského Banátu, návštěvy kulturních, formálních i neformálních událostí pořádaných 

banátskými Čechy v Česku, atd. Spolupráci se mnou jakožto vedoucí práce též hodnotím velmi 

pozitivně. Diplomant si na jednu stranu počínal velmi samostatně, s jasnou vizí, o čem a jak chce 

psát, na druhou stranu věděl, co a proč chce konzultovat (cíle práce, metody, využití migračních 

teorií atd.), což se, dle mého názoru, pozitivně odrazilo do kvality práce, kterou považuji za 

nadstandardní.  

 

Otázky k obhajobě 

Jakožto vedoucí práce otázky nemám – ty, které jsem měla, již byly zodpovězeny během psaní práce. 
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