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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP (podle uvážení):
České vystěhovalectví do Ruska a na Ukrajinu se dnes těší poměrně značnému zájmu badatelů. Jejich řady se rozhodla rozšířit i Angelina Staniševská. Její bakalářská práce přináší řadu
faktů, které najdeme i u jiných autorů a které popisují dějiny českého vystěhovalectví. Cenné
jsou její postřehy sociolingvistické. Jádrem bakalářské práce jsou přepisy nahrávek starší generace českých krajanů, zachycených v nahrávkách digitálního pamětnického archivu Paměť
národa (www.pametnaroda.cz, www.memoryofnation.eu. Výraznou výpovědní hodnotu mají
fonetické přepisy těchto nahrávek, jejichž správnost bakalaureantka ověřovala konzultacemi
s prof. Zdenou Palkovou. Hodnotu bakalářské práce by zvýšila podrobnější analýza přepisů
uvedených nahrávek.
V práci A. Staniševské bohužel zůstaly občasné nedostatky stylizační, pravopisné i gramatické.
Otázky a doporučení k obhajobě BP:
Můžeme hovořit o „chybách“ v mluvě českých krajanů?
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