
Mgr. David Doubek, PhD: posudek vedoucího na práci Marka Noskoviče „Vzdělávání dětí 
pražských romských matek za dob COVID-19“

Marek Noskovič napsal práci, věnovanou postojům, strategiím a konceptům souvisejícím se školou,
výchovou a rodinou v kontextu sociálního vyloučení a pandemické situace. Jedná se o empirickou 
práci, provedenou etnografickou metodou s částečným využitím konceptů zakotvené teorie a 
kognitivní antropologie. Práci si vybral z důvodu, že pracuje jako sociální pracovník a má k 
problematice velmi blízko a terén dobře zná.
Práce má požadovanou formální strukturu a splňuje náležitostikladené na tento typ práce. Těžiště 
podle mého názoru leží v její empirické části, která je podle mého názoru zpracovaná s 
mimořádným vhledem a přináší zajímavé a užitečné poznatky. Zejména bych chtěl vyzdvihnout 
autorův model distanční výuky jako vícestranného vyjednávání mezi učiteli/školou, matkami, dětmi
a sociálními pracovníky, kde autor ukazuje různost perspektiv a cílů jednotlivých stran tohoto 
vyjednávání. V rámci tohoto vyjednávání autor ukazuje, jak jsou konceptualizovány důležité 
aspekty (škola-tlak učitele; mateřství-vypadat dobře-pečovat o děti-zhoršit svou situci v očích 
protivníka; binární koncept známek), jak tyto koncepty ve vyjednávání fungují z hlediska 
vzájemných strategií, nedorozumění atd. Kapitoly o obviňování, konstrukci mateřského modelu 
péče o děti jsou moc pěkné , zrovna tak popis doučování jako vyjednávacího prostoru a 
strukturované volby alternativ. Moc se mi líbí interpretace  doučování vzhledem k tlaku učitele a 
učení samotnému. Za skvělou považuju etnografickou interpretaci Binární uchopení známkování. 
Za zajímavou považuji autorůvu interpretaci podvodů, do kterých se zapojuje i škola jako jediného 
způsobu, jak zohlednit odlišné sociokulturní postavení rodiny. 
Autor přináší i komplexní interpretaci celé situace, kde zjevně se naplno projevuje nedostatek 
kulturního kapitálu – problém nejsou počítače, ale koplexní dovednost práce s nimi v kontextu 
vyučování a vlastní nedostatek školních kompetencí u rodičů. Škola tady přesouvá svou práci na 
rodinu, která na to ale nemá a distanční výuka jen amplifikuje předešlé problémy, kterými naše 
školství trpí.  
Na straně 64 také autor přináší pokus o nějaké praktické řešení ve formě nabídky překladu školních 
známek do binárního konceptu matek – myslím, že to je zajímavá myšlenka, i když se asi nesetká s 
moc nadšeným ohlasem u pedagogů. Nicméně se mi zdá, že zohledňuje to, jak školu vnímají ktéři a 
jak jí rozumí. Aby jí rozuměli strukturovaněji, museli by do ní víc a déle chodit a něco si z ní odnést
a k tomu je potřeba se teprve nějak dobrat.
Z hlediska práce v terénu i práce s daty a analýzou považuju práci za velmi zdařilou. Má nicméně 
také určité nedostatky, dané specifickým pandemickým kontextem a autorovou nezkušeností, které 
se projevuje nejvíc v práci s typografickými prostředky pro orientaci čtenáře (kapitálky, kurzívy), 
které četbu spíš znepřehledňují a občas působí nelogicky. Myslím, že k tomu došlo trochu v zápalu 
boje při kódování dat a následném přetavování tohoto materiálu do textu. Bylo by bývalo záhodno s
těmito prostředky víc šetřit. 
Občas se mi také zdá, že je autor s některými závěry moc rychlý nebo nejsou dostatečně vysvětlené.
Například kód Lež – jak autor přišel na to, že to jsou lži? Je lež kód pro něco jiného (jako jsou 
známky) nebo je to prostě lež? Nebo strategie dcer-vůči dcerám – o co by autor ještě opřel svoje 
tvrzení, že dívky/ženy mají větší odpovědnost za vyjednávání se školou/majoritou a měly by jí víc 
rozumět?
Práci považuju za kvalitní a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.


