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Název BP: Kulturní integrace a utváření identity mladých osob s migrační zkušeností 

Počet stran BP: 98 

Cíl BP: Popsat a prozkoumat, jakým způsobem se podílí migrační zkušenost a míra kulturní integrace 

mladých osob na utváření jejich identity. 

Metodologie: kvalitativní – 4 hloubkové rozhovory zpracované tematickou analýzou 

 

Bakalářská práce značně přesahuje svým rozsahem běžnou normu.  Tento rozsah je evidentně 

důsledkem poctivého zpracování rozhovorů pomocí tematické analýzy. Během rozhovorů se autorce 

objevilo množství témat, která možná ani přímo nesouvisela s odpověďmi na výzkumné otázky. 

Nicméně tato témata byla natolik zajímavá, že jejich vynechání by nejspíš zapříčinilo jistou „kusost“ 

obrazu životní zkušenosti respondentů s migrací, tak jak jej v rozhovorech autorce popisují. Je otázkou, 

zda by jiná výzkumná metoda  (např. narativní analýza) umožnila „úspornější“ zpracování tématu. 

Autorka v teoretické části práce prokazuje pěkné schopnosti práce s literaturou a lze ocenit její 

orientaci i v zahraničních pramenech. Teoretická část z mého pohledu obsahuje veškerá relevantní 

témata, která studentka výstižně popisuje na cca 30 stranách BP.  

Praktická část práce zpočátku uvádí čtenáře do obrazu objasněním metodologického rámce výzkumné 

sondy, kterou studentka použila při zpracování výše uvedeného tématu. Hlavní otázku pro výzkumné 

zkoumání si klade: „Jakým způsobem se podílí migrační zkušenost a míra kulturní integrace na utváření 

identity mladých osob.“ 

Úvodní metodologickou část považuji za velmi pěkně zpracovanou a přehlednou až na moment, kdy 

bych pro lepší orientaci v textu ocenila strukturovaně sepsat osnovu polostrukturovaného rozhovoru 

– včetně položených otázek a k jaké výzkumné podotázce se vztahují. Toto se rámcově nachází v textu 

na s. 34-35., nicméně pro mě jako čtenáře je to méně přehledné. 

Tato práce díky hloubkovým rozhovorům, které trvaly v průměru 2,5-3h a díky vlastní zkušenosti 

autorky s migrací, přináší značný vhled do prožívání mladých migrantů  této významné události jejich 

života.  Sama autorka ve své práci upozorňuje na momenty, které by se mohly stát předmětem dalšího 

zkoumání. Autorka vyzdvihuje zejména téma mateřství na dálku a téma šikany, kde doporučuje jednak 

zaměřit se na ochranu oběti přímo ve škole a současně plyne doporučení i k vzdělávání učitelů v těchto 

otázkách. Cizinců ve třídách opravdu přibývá.  

Autorce se podařilo na základě analýzy rozhovorů odpovědět na dílčí výzkumné otázky. 

Práci považuji za velmi dobře zpracovanou. Při obhajobě by se studentka mohla případně zamyslet, co 

konkrétně by přispělo k hladší adaptaci dětí, které se přistěhují do České republiky. Studentka by měla 

svou odpověď formulovat na základě svých poznatků z výzkumné sondy. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku „výborně“. 

Zpracovala: 13.9. 2017 Mgr. Michaela Titmanová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


