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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název práce: Migrace a integrace v českém školství    

Autor práce: Kristýna Štolcová  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Cílem práce je zpracování tématu „Migrace a integrace v českém školství“, a to ve dvou rovinách: 1. 
Využití integračních modelů v českém školském systému a 2. Výuka zeměpisu na školách  se 
zaměřením na výuku migrace a integrace. 

Výzkumné otázky ani hypotézy nejsou v práci blíže specifikovány. 

 

Práce s literaturou 

Použití literatury a citace v textu odpovídají požadavkům pro zpracování bakalářské práce. Zcela 
chybí zahraniční literatura (např. jaká je praxe v sousedních zemích apod.) a literatura zaměřená na 
teoretické uchopení celé práce. 

 

Metodika práce 

Autorka  provedla  rešerši stávajících zdrojů (obsahová analýza) a pokusila se o vlastní dotazníkové 
šetření, byť návratnost dotazníků byla velmi nízká (N=14). 

 

Analytická část práce 

Práce má sedm částí, přičemž stěžejní jsou kapitoly tři a čtyři. Zatímco třetí kapitola je založena na 
rešerši dostupných zdrojů, ve čtvrté kapitole autorka ještě využívá vlastního (i když velice 
omezeného) šetření. Obě kapitoly jsou zakončeny zhodnocením získaných informací.  

 

Závěry práce 

Závěry práce odpovídají jednoduchému zadání dvou cílů (viz výše),které se podařilo naplnit, tj. 
popsat integrační modely ve školách a zjištění hodinové dotace zeměpisu,  včetně učebních osnov 
zaměřených na výuku problematiky migrace.  Problémem jsou hypotézy ,které jsem v celé práci 
našla až v jejím závěru. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 



Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje v_2 

Strana 2 (celkem 3) 

Komentář 

Z celé práce je cítit nepropracovanost textu. V úvodní části mi chybí větší strukturovanost a 
vymezení výzkumných otázek (hypotéz). Cíle práce lze dohledat, ale opět chybí větší  „údernost“ 
textu. Část druhá je velice stručná a tedy i povrchní, např. formulace, že se v období Československa 
začali stěhovat do země migranti z Polska, Vietnamu apod. Vždyť se nezačali stěhovat, ale přicházeli 
na základě bilaterálních dohod, když po uplynulém čase se museli opět vrátit. Třetí kapitola popisuje 
možnosti integrace žáků-cizinců v českém školském systému a roli organizace META, která 
v podstatě supluje pozici Ministerstva školství. Poměrně zbytečné se zdá zařazení integračních 
modelů, které nejsou nijak propojeny se samotným výzkumem a navíc nejsou tři, jak je dále v textu 
upozorněno. 

Čtvrtá kapitola stručně přináší informace ohledně školských vzdělávacích programů , resp. 
rámcových vzdělávacích programů na gymnáziích se zaměřením na zeměpis a jeho výukovou dotaci. 
Z dotazníku zaslaného školám (14 odpovědí) byl o také zjišťováno zařazení tématu migrace do výuky 
zeměpisu. 

Na práci je znát nevypracovanost v textu. Mnohdy se jedná o velmi krkolomné věty, kterým není 
příliš rozumět. Řada překlepů je také pravidlem. Také některé formulace nejsou zcela jasné, jako 
např. na str.29 není jasné,  na základě čeho autorka usuzuje, že žák nemá motivaci  a je odloučen od 
vrstevníků, když je soukromě doučován, či navštěvuje nižší  ročník školy. Také poslední věta na str.30 
neobjasňuje, o jakou trhlinu v integraci se jedná….apod. 

 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce 

Oceňuji  volbu tématu, které je velmi aktuální a zároveň i velmi vhodné pro studenta učitelství. 
Zejména kapitoly 3.3.-3.5. pomáhají pochopit možnosti integrace na různých stupních škol. Zjištění, 
že pravděpodobně většina škol od sebe navzájem přebírá obsah textů ŠVP není příliš povzbudivé, 
zejm. pro variabilitu výuky v samotných školách. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

 

Otázky k obhajobě 

V závěru práce autorka shrnuje, že propojení  zkušenosti s migrantem a vhodně zvolené teoretické 
výuky je nejlepší formou integrace cizinců…zcela tomuto tvrzení nerozumím. Lze jej tedy objasnit? 

Co myslí autorka korelací s celkovou populací cizinců na str. 42? (Nikde jsem nezaznamenala výpočet 
nějaké korelace) 

 

Datum: 30.5.2016  

Autor posudku: RNDr.Eva Janská, Ph.D.  
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