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Markéta Hajná si zvolila jako téma své diplomové práce velice aktuální problém -
problém školní úspěšnosti žáků ze sociokulturně handicapovaného prostředí. Úkol primárně 
založila nikoliv na posouzení studijních výsledků dětí z dvou odlišně sociokulturně 
definovaných skupin, nýbrž se pokusila o pohled zevnitř, o zachycení vlastního pohledu dětí 
na to, co je pro ně onen kýžený školní úspěch. 

К řešení zvoleného úkolu pak přistoupila systematicky, byť samotný text na některých 
místech trpí jistou mírou nedomyšlenosti, a to především v řazení obsahů. Přesto lze 
konstatovat, že si autorka vybudovala teoretické vědění o problému, promyslela metodologii 
sběru dat (použila kvalitativní i kvantitativní metodologii), data tvořivě analyzovala a 
propojila je s výchozím načerpaným teoretickým poznáním. V tomto směru pokládám práci za 
vynikající. Přesto nebo právě proto bych se chtěla zastavit u několika momentů, na které bych 
chtěla reagovat pochvalou či doporučením. 

Nejprve se zastavím u řemeslných chyb. Zde tedy promyšlená strategie výzkumu ztrácí 
nedotažením struktury sepsané práce, případně nesdělením určitých informací. 

Nejčastěji se jedná již o zmiňované řazení sdělovaných informací v textu a o 
podcenění detailu přinášených dat. Řada těchto lapsů souvisi jednoznačně s důvěrným 
obeznámení autorky s výzkumem a z toho plynoucím přeceněním možného vhledu čtenáře. 
Abych byla konkrétní a upozornila na onu „bezohlednost" vůči čtenáři: 

1. К představení metodologie práce: V práci chybí podrobnější popis a diskuse 
dotazníku (krom toho se čtenář pere s čísly, aniž by při rychlém čtení věděl, co ona čísla jsou, 
musí se proto v práci vrátit před teoretickou část, aby zjistil že interval je od 20 do 100 za 
jednu třídu, a pak mu to autorka o 10 s. později potvrdí) stejně jako se čtenáři nedostává popis 
strategie vedení rozhovorů, byť je zjevné, že autorka zde postupovala správně. Navíc bych 
uvítala, kdyby popis vzorku byl podrobnější, kdyby místo v úvodu se ocitl před hodnocením 
dotazníků, kdyby autorka vydiskutovala volbu respondentů a ne alibisticky v závěru napadla 
sebe samu za nereprezentativnost vzorku. Také není zcela zřejmé, na jakém základě, či 
jednoduše jak autorka získala ony pojmy do dotazníku- lze se jen dohadovat, zda to bylo na 
třídnické hodině, či na hodině občanské výchovy, nebo si nějakou jinou skupinu vytvořila ad 
hoc. Stejně tak není jednoznačně vysvětleno, jaký vztah mají děti z kvantitativního šetření 
к dětem, s nimiž vedla Markéta Hajná strukturovaný rozhovor. Stejně tak autorka 
nezdůraznila etickou stránku rozhovorů- tedy skutečnost, že jména dětí kódovala. 

2. К řazení interpretovaných dat - dokumentační a výkladová struktura: V práci není 
zcela zřejmé podle jakého klíče má čtenář číst mikroanalýzy jednotlivých dětí. V tomto směru 
text nijak negraduje, spíše naopak se čtenář topí v datech, která stojí jako solitéry. Proč 
portréty dětí nejsou apriori rozděleny na děti z majority a na děti z romského prostředí, proč se 
skáče od jednoho ke druhému, nedrží se ani kritérium věku, ani pohlaví, ani prospěchu? 

Větší nekomfort však vyplývá ze strukturace interpretace. Autorka ne vždy drží onu 
předem zvolenou linii komparace dvou skupin (M - majority a R - Romů). V případě shody 
v interpretaci volí okamžitě strategii výkladu o obecných charakteristikách pro sledovaný 
soubor, namísto, aby porovnala M a R, a pak se odvolala na obecnou platnost sledovaného 
znaku a tak udržela logiku textu. 

Možná detailem je v kontextu výkladové struktury nedovysvětlení, proč autorka se 
rozhodla interpretovat data vývojově „pozpátku" od starších dětí к mladším. Jistě to mělo 
důvod, ale ten čtenář (tedy já) nezná a opět jej to znepokojuje. 



3. Matoucí drobnosti: Nikdo z nás se nevyhne drobným chybám. Nicméně některá 
opomenutí mohou opět čtenáře uvádět do nejistoty. Takovou drobnůstkou je absence údaje u 
Katky, zdaje z majority či z romského prostředí. 

Jiným typem nedostatku je nakládání s citační normou. Autorka si zvolila systém 
odkazování pomocí závorek v textu s možností dohledat plnou citaci v seznamu literatury. 
Zde ovšem došlo к nedorozumění. Nejen že často chybí odkazy na stránky, ale dokonce 
v případě, že autor je v soupisu literatury zastoupen několika spisy (zejména. Vágnerová), 
nelze odlišit, na jakou práci se Markéta Hajná odvolává - např. s. 20. 

Kromě takříkajíc technických a metodických chyb textu lze upozornit i na přehmaty 
v interpretacích vyplývajících z pozic zvolených citovaných autorů či z extáze tvorby textu 
autorkou. 

1. Zde bych se ráda ohradila proti definicím etnické skupiny a romské etnické skupiny. 
Vím, že toto není výtka na adresu autorky textu, přesto z výchovných důvodů křičím, že 
etnická skupina není budována na rasovém principu (co by dělali takoví Kubánci?). Stejně tak 
je třeba velice citlivě zacházet s rasovými či přesněji s atropologickými (ve smyslu fyzické 
antropologie) charakteristikami skupiny. Nelze před nimi zavírat oči, aleje třeba se na ně 
dívat jako na prvek, kolem kterého se vytváří diskurs. Sociální pozice blondýny také není 
apriorně jiná, její diskvalifikace je uměle konstruována-možná v žárlivosti najejí 
nedosažitelnost a nedostupnost. 

2. Částečně lze autorce vytknout interpretační zatíženost, ukvapenost interpretací a 
malinkou neukázněnost toku myšlenek (např. s. 36 o ambivalenci, viz též výše) 

a. Na prvním místě dávám к diskusi, zda nebyla autorka předem ovlivněna představou, 
zda onen rozdíl v postoji к úspěšnosti ve škole dětmi z majority a minority nebude dán právě 
z důvodů odlišné percepce budoucnosti. Soudím tak proto, že v úvodních teoretických 
pasážích se autorka věnovala detailněji problému perspektivní orientace, stejně jako tuto 
otázku kladla v rozhovorech (zatímco jiné motivace ke školnímu úspěchu v rozhovoru 
nezjišťovala). V zásadě by to nevadilo, ale uvědomění si této teoreticko metodologické 
strategie by 1. sevřelo více interpretaci a 2. by uchránilo autorku textu onoho překvapení, že 
vlastně by bylo zajímavé zkoumat vzdělávací strategie pro budoucnost. 

b. Na několika místech se Markétě Hajné stalo, že si nedobře pamatovala vlastní 
zjištěná fakta, nebo je zinterpretovala na základě vlastní zkušenosti bez opory 
v prezentovaných datech. Např. s. 42 o výhře, s.44 aby MAREK mohl jít do učení, nikoliv do 
práce, s. 97 o trestech od rodičů v datech není zmínka. 

c. Co se týče nabízených dat, autorka se nevěnovala otázce relativně nízkého zájmu o 
pocit školního úspěchu. Vyvozuji to ze skutečnosti, že průměr na sledovaného žáka byl asi 2,7 
bodu. Děti, se kterými autorka mluvila, ale zase nevykazovaly tak nízký průměr. Proč? 

Moje kritické připomínky vyplývají ze zaujetí textem. Proto je na místě zdůraznit to, 
co mne zaujalo: 

1. volba tématu 
2. propojení kvalitativního a kvatnitativního přístupu. Zde zejména oceňuji 

generování pojmů od respondentů, nikoliv podsouvání hodnot ze strany badatele. 
Oceňuji snahu o propojení kvalitativních dat s pozadím, které si autorka vytvořila 
kvantitativním výzkumem. 

3. práce a interpretace kvalitativních dat, kreativnost a vhled do dat, byť někdy trochu 
rychlý, položení si na základě kvalitativních dat několik badatelských otázek - řezy 
z různých úhlů pohledu. 

4. schopnost generalizace a relevantní diskuse s odbornou literaturou. 

Práci Markéty Hajné pokládám za kvalitní a hodnotím ji známkou jedna méně. 

V Praze 23.1. 2006 Dana Bittnerová 


