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Studentka se ve své práci zaměřuje na aktuální téma, velmi málo popisované v 
literatuře, tématu vietnamské komunity druhé generace. Od počátku je zjevná osobní 
zkušenost a angažovanost v dané problematice, která jednoznačně doplňuje absenci 
relevantní literatury.  Práce je rozdělena do 7 kapitola, dále obsahuje úvod, závěr, 
resume, seznam zkratek a literatury a přílohy. Práce je napsána na 49 stranách 
autorského textu, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po formální stránce 
autorka správně  avšak odkazuje, jen používá dva druhy citování (ač to na počátku 
vysvětluje), což nelze, navíc existuje jednoznačné doporučení katedry. Po jazykové 
stránce práce obsahuje překlepy, někdy nesrozumitelnosti (např. s. 11 vysoká odborná 
škola - není zřejmé z celého textu, co má autorka na mysli). Práce obsahuje 
dostatečné množství zdrojů, je logicky členěna a je zřejmá souvislost mezi teoretickou 
a praktickou částí.  

V teoretické části se autorka věnuje historickým souvislostem ve vztahu ke 
školství v obou zemích, definici cílové skupiny i metodám sociální práce, což práci 
velmi obohacuje o jednoznačné ukotvení studovaného oboru. Jen je škoda, že není 
hned v úvodu jednoznačně pojmenován cíl práce, usnadnilo by to psaní.  

Empirická část má konkrétně stanovenou metodologii, které se autorka drží, 
kasuistiky vztahuje především k cíli práce a neopomněla je konfrontovat. Empirickou 
část tedy uzavírají závěry vyplývající z kvalitativní metodologie i komentář 
výzkumníka, který si autorka dovolila psát s ohledem na léta působící profesně v 
cílové komunitě. 

Autorka práci psala velmi dlouho a když nadešel čas vypracovávání, tak velmi 
intenzivně komunikovala a zapracovával doporučení do textu. Ze způsobu psaní je 
jednoznačně vidět přínos práce, kdy si autorka teoretický rámec ukotvený v literatuře 
může dovolit doplnit praktickými zkušenostmi. Celkově hodnotím práci jako velmi 
zdařilou.. 

 
Otázka k obhajobě: Co by mělo, dle Vašeho názoru, zakomponovat do sebe 

školství typické pro ČR od školství ve Vietnamu? 
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