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Předložená diplomová práce obsahuje 88 stran autorského textu, tj. 5 hlavních kapitol (Úvod se jako 

hlavní kapitola neoznačuje). Text je doplněn vhodně volenými přílohami. Studentka zvolila vysoce 

aktuální téma a její osobní motivace byly pro práci přínosem. Problematické je však propojení tématu se 

studovaným oborem. Současná politická a sociální situace na Ukrajině je nesporně palčivá i pro sociální 

práci. V textu však bohužel absentuje pojmenování souvislostí a otázek, které by si měl student sociální a 

charitativní práce klást. Autorka tedy prokázala velmi dobrý historicko-politický přehled a evidentní 

zájem o ukrajinskou otázku, avšak opomenula jakékoli zmínky o možnostech odborné sociální a 

charitativní práce, ať už na Ukrajině nebo v ČR.

Cíle diplomové práce jako celku nebyly explicitně formulovány, studentka však podrobně uvedla postup 

(dílčí cíle). Pokud byla cílem práce realizace přehledové historicko-politické studie doplněné o vlastní 

ilustrativní šetření, tento cíl byl jistě splněn. Silnou stránkou textu je čtivá explanace historie volyňských 

Čechů včetně reemigrace, dále historie Ukrajiny a ukrajinské krize. 

V empirické části autorka formulovala své záměry a na s. 85 realisticky uznala, že je v daném kontextu 

nebylo možné věrohodně naplnit. Řešením by byly přesněji formulované výzkumné cíle a vhodnější 

terminologické ukotvení na počátku psaní. Kapitola 5 je chybně nazvána, Diskuse je spíše shrnutím, text 

postrádá s. 28 a 29. Zdařilá je struktura empirické části. Mám-li hodnotit výzkum, hodnotím jej jako slabší

z hlediska charakteristiky vzorku a metod zpracování. Pokud však užijeme termín šetření (a autorka jej 

místy sama užívá), mohu jej hodnotit jako podnětné a pečlivě zpracované. Uvedené komentáře jsou však

dosti úsporné a mohlo by jich být více vzhledem k bohatému potenciálu autorky a její vynikající znalosti 

ukrajinské problematiky. 

Studentka užila vysoký počet zdrojů, převažují však zdroje elektronické a jejich odborná kvalita zůstává 

otevřenou otázkou. Proto oceňuji hlavně vypátrané zdroje tištěné i zajímavosti typu Kopidlenských listů. 

Z tištěných zdrojů dále doporučuji publikaci oblíbenou mezi volyňskými Čechy seniory - Historie Českého 

Boratína (Nešpor, Z., 2001). Text diplomové práce je kultivovaný po stránce jazykové.

Závěr: I přes výše uvedené nedostatky (nezdůvodnění volby tématu v kontextu našeho oboru, slabé 

metodologické zakotvení z hlediska validity a reliability) vnímám diplomovou práci Bc. Barbory Holé jako 

velmi dobrou. Oceňuji autorčino osobní nasazení (kontakt s volyňskými Čechy nejen v Kopidlně, kontakt 

s Ukrajinci). Vybrané pasáže textu by bylo vhodné publikovat, avšak mimo rámec oboru sociální práce. 

Navrhovaný stupeň hodnocení: velmi dobře

Podnět k obhajobě: 1. Jaké možnosti, odborné metody a nástroje má sociální práce vzhledem 

k neutěšené situaci na Ukrajině? Které instituce v ČR na tuto situaci reagují a jak?

V Praze dne 19. července 2015                                          T. Cimrmannová


