
Posudek oponenta bakalářské práce 
katedra pedagogiky FF UK v Praze 

 
Jméno a příjmení studentky: Jana Lejskeová 
Název práce: VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÝCH MENŠIN V RUMUNSKÉM BANÁTU 
Vedoucí práce: Mgr.Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 
Oponent práce: Andrea Běhalová, B.A., M.A., Ph.D. 

 
Technické parametry práce: 

 
Počet stránek textu (bez příloh): 69 + přílohy 20 
Počet titulů v seznamu literatury: 23 + internetové zdoje 6  

 
 
 

Formální zpracování  

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce (nebo v teor.části) 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
Cílem práce bylo „zmapovat vzdělávání českých menšin na území rumunského Banátu“...a 
„popsat důležité faktory, které ho ovlivňují“. Vysvětlete, prosím, co Vás vedlo k tomu, abyste 
také zahrnula do studie děti z české vesnice Broumy. Současně vysvětlete, proč jste si 
zrovna vybrala českou vesnici Broumy? Proč jste si třeba nevybrala jinou vesnici na území 
České republiky?        
 
Zkoumala jste malé děti, které se v empirickém výzkumu zařazují mezi skupinu zranitelných 
či bezbranných osob. Vysvětlete, prosím, jak jste postupovala, abyste zajistila etický přístup 
ke zkoumání těchto dětí?  
 
Na s.52-53 se vyjadřujete zcela stručně o sběru dat. Mohla byste trochu více přiblížit jak sběr 
dat pomocí dotazníku probíhal? Např.: Za jakých podmínek probíhala distibuce dotazníků 
dětem? Jaké instrukce děti dostaly když obdržely dotazník do ruky? Měly děti dostatek času 
na vyplnění dotazníku? Jak jste se ujistila, že každé dítě opravdu rozumí všem otázkám 
v dotazníku a umí psát, aby mohlo odpovědět na otázky? Měly děti možnost klást dotazy 
když něčemu nerozuměly v dotazníku? Píšete, že vyplňování dotazníku „záviselo na 
schopnosti psát“. Jak jste tedy postupovala, reagovala nebo interpretovala, když některé děti 
vůbec neodpověděly na některou z otázek, popřípadě řekly, že to neumí napsat?  
 
 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  

 
 Autorka si vybrala zajímavé téma „vzdělávání českých dětí v rumunském Banátu“ 
s cílem prozkoumat jej teoreticky analýzou relevantní literatury a také empiricky analýzou 
odpovědí v dotaznících se zaměřením na tři oblasti: škola, volný čas a ambice. 
 K práci bych se vyjádřila s následnými připomínkami. (1) Teoretická část obsahuje 
relevantní shrnutí dostupné literatury. Oceňuji historický vhled k této zkoumané oblasti. 
Kapitoly jsou seřazeny logicky, ale větnými spojeními by mohly lépe na sebe plynule 
navazovat. Autorka se snažila zapojit vlastní nevýzkumné praktické zkušenosti. Zpracování 
textu po jazykové stránce je srozumitelné, ale autorka místy postrádá zvládnutí odborných 
výrazů (např. v empirické části „sběr údajů“ by měl být vhodněji formulován). (2) Empirická 
část by měla mít lépe formulovány výzkumné otázky. Autorka také neuvádí jak postupovala, 
aby zajistila etický přístup ke zkoumání těchto dětí. Výběr a využití jedné výzkumné metody 
by mělo být rozšířeno na užití více výzkumných metod jako např.rozhovor, pozorování, apod. 
Interpretace dat má také několik nedostatků, především proto, že pouze závisí na autorčině 
interpretaci např. u dětských kreseb. Prezentace výsledků je zcela neuplná a je místy 
jednostranná vzhledem k otázkám v dotazníku. Např. na s.56 nejsou zařazeny důvody také 
proč některé děti nerady chodily do školy. Současně některé otázky v dotazníku nejsou 
otevřené, aby přijměly děti k otevřeným odpovědím. Etická ohleduplnost také vzhledem ke 
zveřejněným fotografiím dětí v příloze by měla být uvedena. Tyto nedostatky se pak 
následně odráží na vypracování autorkou předem stanoveného cíle práce, který je jen z části 
naplněn. Závěr práce by měl obsahovat kritickou úvahu o zhodnocení výzkumných výsledků.      
 Navzdory těchto připomínek, celkově lze tuto bakalářskou práci doporučit k obhajobě.
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