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Disertační

práce se zabývá velmi aktuálním tématem, a to integračním a asimilačním trendem
pedagogické práci s dětmi ze sociálně specifického prostředí. Autor v názvu (zřejmě
záměrně?) nepoužil tradiční pojem pro označení specifičnosti tohoto prostředí , i když z celé
práce je patrné, že specifičností je míněno prostředí sociálně vyloučených lokalit.
při

Práce je členěna na několik částí, kapitol a dílčích podkapitol. V Úvodu autor zdůrazňuje
oprávněně systémový přístup k dané problematice, seznamuje s obsahem a záměrem práce. Je
zřejmé , i když ne zcela jasně vyjádřené , že autor si vytýčil kromě hlavního cíle (který se zdá
až příliš obecný - částečný rozbor situace romského dítěte - str. 6) i několik dílčích cílů,
kterých se snaží v práci dosáhnout. Lze se domnívat, že pokud by zde byly cíle jasně,
přehledně a konkrétně vymezeny, usnadnilo by to autorovi i přehlednější a srozumitelnější
zpracování poslední kapitoly - Závěru, který by měl mj. odpovědět na to, zda stanovené cíle
práce byly naplněny.
Text práce není již dále tradičně strukturován na část teoretickou a empirickou, a to i přesto,
že disertační práce má charakter klasické teoreticko empirické studie. V následujících
jednotlivých hlavních kapitolách jde spíše o prolínání obou částí , což přináší jak výhody, tak i
nevýhody. Jasnou výhodou je např. vzájemná dobrá provázanost teorie s vlastní výzkumnou
činností, včetně možnosti komparace vlastních empirických výstupů s jinými výzkumy či
informacemi v uváděných v odborných zdrojích. Jako hlavní nevýhodu spatřuji v tom, že
vzhledem k obsáhlosti disertační práce se díky zvolené struktuře stává práce v některých
momentech méně přehlednou a některé relevantní informace a získané údaje nemusí vždy
vyniknout.
Na základě studia a zpracování mnoha tuzemských i zahraničních odborných zdrojů autor
rozpracoval velmi dobře základní pojmy, s nimiž v práci operuje - např. sociokulturní
znevýhodnění , asimilace, inkluze, integrace, intervence, kultura, etnicita, konstrukt "pravého
Romství" a další. Tyto pojmy však nejsou uceleně zpracovány v jedné kapitole či podkapitole,
ale spíše prolínají prací. Preferovala bych zpracování těchto pojmů v ucelené samostatné
kapitole, což by opět přidalo práci na přehlednosti a byla by zcela zřejmá všechna základní
teoretická východiska celé práce.
Základním dokumentem, z něhož vychází 1. kapitola, je rozsudek Evropského soudního dvora
pro lidská práva. V něm byl český školský systém (včetně pedagogicko-psychologické

,.

diagnostiky a poradenství) podroben kritice na mezinárodní úrovni. Autor dále věnuje
pozornost reakcím české vlády na tento rozsudek a analyzuje vzniklé koncepce na revizi
českého školského systému.
V návaznosti na předchozí kapitolu autor ve 2. kapitole podrobil revizi problematiku
diagnostiky romských dětí a zejména revizi orientačního testu školní zralosti, a to vlastním
rozsáhlým a kvalitním výzkumem. Za velmi cenné v této části práce považuji vyvozené
závěry z výsledků výzkumu. Na podkladě získaných dat byla podpořena realita sociokulturní
podmíněnosti v testování školní zralosti , čímž se potvrzuje také oprávněnost kritiky
Evropského soudního dvora pro lidská o práva.
3. kapitolou, velmi významnou a obsáhlou, je Transformace systému od slovenské osady po
ghetto. V rámci toho byl realizován a popsán velmi náročný výzkum ve slovenských
osadách a českých oblastech sociokulturního vyloučení. Tedy v místech, kde je možné nalézt
transformovanou a "žitou" romskou kulturu, jak autor uvádí. Výsledkem byly informace o
etnickém nebo asimilačním trendu nastavení v sociálně vyloučených lokalitách. Výzkum
potvrdil adaptaci bez etnického podbarvení v oblasti hodnot i norem.
české

4. kapitola je zaměřena především na intervenci v sociálně vyloučených lokalitách, která je
rozlišena do několika základních linií. Tuto kapitolu považuji v celé práci za jednu
z nejdůležitějších, neboť se v ní autor pokusil nastínit základní intervenční opatření,
koncepční a konkrétní návrhy v oblasti intervence, které by byly reálné postupně zavádět do
praxe, popř. které se již v praxi osvědčily. Za přínosné považuji i poukázání na intervenční
modely c1 opatření , která vycházejí z nesprávných východisek a dopouštějí se
kontraproduktivních efektú.
5. kapitola je krátce
lokality.

věnována
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Závěr

práce se snaží shrnout zjištěné výsledky. Ačkoli přínos práce a výsledků výzkumú jsou
bezesporu významné a zřejmé , v Závěru však nejsou bohužel zdúrazněny , obdobně jako míra
naplnění celkového cíle i dílčích cílů.
Poslední část práce tvoří
pozornost by bylo vhodné

poměrně
věnovat

bohatá přílohová část, včetně grafických příloh. Hlubší
provázanosti jednotlivých příloh s textem a naopak.

Autor v práci prokázal velmi dobrou schopnost vyhledat adekvátní odborné zdroje (včetně
zahraničních) k danému tématu a pomocí nich téma kvalitně zpracovat, a to při dodržení
normy pro práci s informačními zdroji.
Výzkumy přinesly mnohá nová zjištění , která mají význam jak pro teorii, tak praxi. Zvolené
výzkumné metody pro zjištění údajů i matematicko statistické metody použité k jejich
zpracování byly adekvátně a účelně použity. Autor prokázal velmi dobrou schopnost s těmito
metodami vědecky pracovat.
Z celé práce je patrný velmi zaangažovaný přístup autora a také náročnost práce, a to jak při
teoretickém zpracování problému, tak při vlastní rozsáhlé výzkumné činnosti. S vysokou
odbornou úrovní práce již méně koreluje její struktura. Výhrady lze mít k názvúm některých
podkapitol, které jsou voleny poněkud "beletristicky" a nepostihují vždy jasně , stručně a
výstižně podstatu dané podkapitoly (zejména kapitoly 1.1 , 1. 7, 4.6).
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Z hlediska celé obsáhlé práce vnímám jako problematičtější její logickou stavbu a strukturu.
Je však třeba respektovat právo autora na pojetí struktury práce. Disertační práci celkově
hodnotím i přes drobné uvedené výhrady jako velmi zdařilou , s vysokou odbornou úrovní,
obsahově správnou, jazykově kvalitní, zajímavou, přinášející nové vědecké poznatky. Z práce
je patrná její náročnost a snaha autora o precizní zpracování. Autor v disertační práci prokázal
velmi dobrou schopnost samostatné vědecko - výzkumné a publikační činnosti.
Doporučuji,

aby se autor při obhajobě disertační práce zaměřil na následující body:
-Vymezte jasně celkový cíl práce a dílčí cíle. Do jaké míry byly tyto cíle naplněny?
- Uveďte důkazy asimilačního trendu změn (viz str. 13 7).
- Jaké jsou pravděpodobné dúvody toho, že ve výzkumu nebyly zaznamenány strategie
vytvářené na podkladě determinace etnicitou? (viz str. 137)
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