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Předkládaná diplomová práce se zabývá relevantním tématem. Klade si otázku pozice žáka muslima 

v české škole. Autorka ke zvolenému diplomnímu úkolu přistupuje jako k případové studii. Jejím cílem 

je ukázat dvě perspektivy, s nimiž lze nahlížet sledovaný problém. Jedna popisuje situaci vybraného 

žáka muslima, jedna sleduje reflexi zkušeností s žáky muslimy, které podávali vybraní učitelé. Cílem 

práce bylo ukázat, jaké momenty ve vzdělávání žáků muslimu se mohou jevit jako nesamozřejmé, 

dané odlišnými východisky rodin i předchozí pedagogickou zkušeností učitelů. 

Vlastní analýze předchází poměrně rozsáhlá rešerše literatury, která se v prvé řadě zaměřuje na 

postavení muslimů ve světě, Evropě a České republice. Autorka tak představuje nejen kulturní 

specifika, která danou skupinu charakterizují, ale také popisuje kontext života muslimů v ČR, jejich 

sociální a kulturní zázemí, které si komunita muslimů zde vytváří. V druhé řadě se Eliška Landová 

věnovala tématu vzdělávání žáků cizinců.  Popisuje nejen situaci na českých školách obecně, ale 

ukazuje klíčové momenty, které ovlivňují pozici žáků cizinců. Zvlášť se zabývá i zobecněními, které se 

vztahují na žáky muslimy a jejich rodiče. Nedílnou součástí této kapitoly je také problematika 

multikulturality a inkluze na českých školách. 

Klíčovou částí diplomové práce je vlastní empirický výzkum. Ten založila autorka na kvalitativní 

metodologii.  Prováděla ho na vybrané základní škole, kde sama učí. Využila zúčastněné pozorování a 

polostrukturované rozhovory. Vytvořila relevantní a bohatá data, která jí umožnila formulovat 

závěry. Oceňuji nejen výzkum, ale také to, že autorka reflektovala svoji pozici ve výzkumu. V rámci 

obhajoby bychom se mohly dále na tuto oblast zaměřit a diskutovat, jak autorka zacházela a 

vyjednávala mezi rolí učitele a výzkumníka. 

Jak již bylo výše uvedeno, vlastní popis a intepretace dat se týká dvou témat: kazuistiky žáka a reflexe 

zkušenosti ze strany učitelů. Kazuistika žáka muslima je velice zdařilou. Autorka na základě 

zúčastněného pozorování vytvořila data, která ji umožnila interpretovat situaci žáka prvního stupně 

z rodiny muslimů. Shodou okolností se ukázalo, že žák je handicapován nejen svým původem, ale má 

i mentální handicap. Průnik těchto handicapů se ukazuje nejen ve výkonech žáka, nejen v jeho 

komunikaci s kolektivem, ale také v rovině mobilizace rodiny.  Tuto část práce pokládám za objevnou 

a mohla by být publikována v odborném tisku. Velice zajímavá je pak i pozice pedagoga, který 

vyjednává s rodinou a není si jistý, jak pedagogická intervence bude přijata. 

Druhá část výzkumu je prezentována podle učitelů. V podstatě se jedná o strukturovaný záznam 

postojů sledovaných učitelů. Tento design na jedné straně umožňuje sledovat profil učitele, na straně 

druhé však limituje generalizaci. Nicméně jako materiál se jedná o relevantní korpus dat. Syntézu pak 

autorka podává v kapitole Shrnutí výzkumu. Text je formulován více pozitivisticky.  

Shrnutí a závěry jsou pak spíše rekapitulací kroků, než že by vedly k akceleraci poznatků. 

Diplomová práce Elišky Landové odpovídá žánru tohoto typu textu. Vyniká systematickou rešerší. Za 

ocenění stojí poměrně rozsáhlý výzkum, který autorka provedla. Zejména hodnotím práci na 



kazuistice žáka (tvorba dat a analýza. Rozhovory s učiteli jsou pak cenným dokumentem, který 

zachycuje postoje pedagogů, kteří mají zkušenost se vzděláváním žáků cizinců. V posledku bych ráda 

zdůraznila, že práce byla finalizována v době karantény, což přinášelo obtíže při konzultacích, kdy se 

autorka musela vyrovnat s písemnými komentáři.  

Diplomová práce splňuje nároky na tento typ textu a práci doporučuji k obhajobě. 
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