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1. Mohla by autorka objasnit, proč autorka zadávala dotazníky rovněž dětem v české škole 
v Broumech?

2. Mohla by se autorka vyjádřit k etickým aspektům svého výzkumu?
3. Co bylo na výzkumu pro autorku nejtěžší?
4. Do Banátu se pro Čechy pořádají v průběhu roku různé zájezdy. V čem vidí autorka pozitiva a 

negativa takového turismu ve vztahu ke vzdělávání?

Předkládanou práci s názvem Vzdělávání českých menšin v rumunském Banátu považuji za 
velmi zajímavou a v mnoha ohledech hodnotnou. 

Autorka seznamuje čtenáře s unikátním fenoménem – existencí šesti malých vesniček na 
území Banátu blízko hranic Srbska s Rumunskem, kde se uchovala od okolí odlišná kultura, 
tradice, zvyky a také jazyk (čeština) a kde žije česká menšina, přičemž práce se zaměřuje 
primárně na vzdělávání těchto českých menšin.

V teoretické části se autorka poměrně obsáhle zabývá historií - popisuje vzdělávání 
v Banátu od založení českých vesnic až do současnosti, zmiňuje změny v průběhu let, dále pak 
seznamuje čtenáře s rumunským vzdělávacím systémem a popisuje rovněž spolupráci s Českou 
republikou, která do těchto končin dlouhodobě vysílá diplomované učitele. Praktickou část pak 
tvoří výzkum, který měla autorka možnost provést přímo v banátských školách.

Na práci oceňuji a za velmi hodnotné považuji především:
 volbu specifického tématu
 samostatnost, kreativitu a autorčin osobitý přístup a vklad 
 zpracování teoretické části, ve které se autorce dle mého názoru podařilo čtenáře 

hlouběji seznámit se sledovanou problematikou; teoretická část je zpracována velmi 
čtivě

 autentické fotografie a vyplněné dotazníky v přílohách

Za nedostatky práce považuji:
 formální stránku práce – častější výskyt gramatických chyb, použití jiného 

řádkování v části teoretické a praktické (což v důsledku evokuje, že teoretická část 
je mnohem delší než část praktická), vytištění textu na papír mírně nakřivo

 popis metodologie v praktické části:
a) čtenáři není jasné, proč autorka zadávala stejné dotazníky rovněž v české škole 

v Broumech, ačkoli dále provádí srovnávání výsledků Broumy X Banát
b) nepřesné užívání pojmového aparátu (např. respondenti v kvalitativním 

výzkumu, záměna „výzkumného vzorku“ a „sběru údajů“)  
c) bylo by vhodné zmínit se i o etických aspektech výzkumu – souhlas 

s pořizováním fotografií, uvádění celých jmen dětí v příloze apod.
 bylo by vhodné zařadit ke konci ještě shrnutí výsledků či diskusní část, protože 

v závěru práce se již autorka k výsledkům výzkumu nijak nevrací.

Je škoda, že autorka neměla na dokončení práce tolik času. Práce by si zasloužila ještě 
jazykovou korekturu a drobné úpravy. Celkově však práci považuji za obsahově kvalitní a 
z hlediska zpracování specifického tématu velmi hodnotnou.  


