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Předkládané diplomová práce se věnuje aktuálnímu a společensky velice důležitému tématu. Řeší 
otázku vzdělávání romských žáků v době koronavirové pandemie, přesněji v době uzavření škol 
z hygienických, resp. epidemiologických důvodů, tedy v době, kdy výuka na většině typů škol přešla 
na několik týdnů do režimu distanční výuky (offline či online). Práce je založena na empirickém 
výzkumu, který mapoval situaci, jednání a promluvy členů pěti romských rodin, resp. domácností, a 
to od ledna do června roku 2021. 
 
Východisky pro analýzu dat se stalo několik obsahových rámců. Prvním je představení dějin Romů 
v Evropě a v českých zemích zvlášť. Autor tak chce ukázat, že marginalizace Romů je kontinuální 
mnohagenerační zkušenost, jež dlouhodobě utváří vztah minority a majority a generuje „možné“ 
strategie soužití. Zajímavé je, že ale výklad autor končí obdobím před rokem 1989. V rámci obhajoby 
by mohl vysvětlit, proč marginalizaci Romů chápe jako důsledek dějinných procesů a nikoliv také jako 
neopominutelný důsledek transformace postsocialistické společnosti a prosazení liberálních diskurzů 
a praxí (tedy jako záležitost strukturální). Druhým rámcem je charakteristika romské rodiny. Zde 
podobně jako v prvním oddíle autor nabízí mnoho poznatků vztahujících se k prostorům a době 
vzdálené moderní urbánní společnosti. Podle mne vůbec nebylo nutné tolik tematizovat minulost, ale 
naopak by bylo vhodné se více zaměřit na současnost, a to jak s ohledem na postavení Romů ve 
společnosti, jejich přístupu ke zdrojům, sociální vazby v rodině a mody zapojování do společnosti 
státu. Tedy koncipovat tyto kapitoly podobně jako třetí rámec, který se věnuje vzdělávání Romů. 
Čtvrtý rámec se pak věnuje situaci pandemie a organizaci výuky v této době. Je třeba autora 
pochválit, že se snažil najít aktuální literaturu. Mohl také zahrnout dvě studie, které vyšly v časopise 
e-Pedagogium. Celkově lze říci, že rešerše literatury je dominantně zaměřena na popis různých 
aspektů sociální reality a nikoliv na psychologické či psychologii blízké teorie, které by podpořily 
analytické kroky při interpretaci dat. 
Přičemž data, resp. jejich implicitní přítomnost v analýze, jsou největším přínosem celé práce. Je 
třeba vyzdvihnout, že Marek Noskovič získal důvěru svých respondentek a jejich rodin, že se dostal 
tak blízko k nim a do jejich domácností. V kapitole o metodologii je proto škoda, že více nepopisuje – 
nepasportizuje svá data (kromě povahy bydlení se o matkách a jejich domácnostech nedozvídáme 
nic). Vlastní výzkum autor prezentuje relativně v logickém sledu. Na základě segmentace a kódování 
předkládá čtenáři vygenerované kategorie, které dává do vzájemných souvislostí. Je škoda, že tak 
málo svou analýzu prvního řádu, propojuje s citací dat. Díky tomu se text jeví repetitivní (doslovná 
duplicita se ale nachází jen na s. 44 a 55), suchopárný a nepomáhá čtenáři proniknout do sociální 
reality sledovaných žen a jejich rodin a pochopit její pravidla (Například jeden z málo popisů, jak 
matka chtěla udělat úkol za dítě, protože se učitel už moc zlobí, je famózní ukázkou toho, jak matky 
rozumí škole, a demonstruje víc, než etický překlad situace podaný autorem.) Nicméně teorie (v 
odkazu na zakotvenou teorii), kterou autor nabízí, je velmi inspirativní, promyšlená a „fungující“. 
Strategie: vypadat dobře, zhoršit svou situaci a vyhnout se problému Marek Noskovič představuje 
jako gradující a dynamický mechanismus, který vstupuje do mnohých kontextů života žen a jejich 
dětí. Ve vztahu ke škole je pak důležitý nález, že aktivity romských matek vůči škole jsou výhradně 
iniciovány kategorií vysoký tlak učitele, který pak vede matky k inventuře vlastních možností, 
vyžádání pomoci případně vyjednání výjimky. Zde by bylo jistě zajímavé zaměřit se právě na tuto 



oblast a promýšlet, v jakých oblastech je romská matka a majoritní škola ochotná respektovat 
specifika žáka. Autor uvádí situaci zaměstnání a studium v posledním ročníku ZŠ,  jistě jsou i další. 
Další potenciál vidím ve vztahu k porovnávání promluv a praktik aktérů. Autor naznačuje, že jsou 
mezi nimi rozpory, i toto by mohlo být cílem analýzy.  
 
Po formální stránce má práce jisté rezervy. Není dodržena citační norma (soupis literatury, citování 
do závorky – chybí roky u převzaté literatury). Místy se podivně přelévá text v odstavcích. Čtení textu 
velmi komplikují kapitálky kódů a kategorií, které autor vygeneroval na základě analýzy.  
 
Závěrem lze říci, že autor si zvolil velmi zajímavé téma a je zjevné, že se do něj velice ponořil. Do jisté 
míry by se dalo říci, že se v některých momentech nechal strhnout „exotikou“ popisů o minulosti 
Romů. Smysl pro detail ale již není tak dobře patrný ve vlastní popisu dat. Podobně i teorie ustoupily 
zamýšlené metodě zakotvené teorie. 
 
 
Práce splňuje požadavky na daný typ kvalifikačního textu i navrhuji ji k obhajobě. 
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