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Ve své diplomové práci se autorka zabývá jedním aspektem práce ve škole a to tím, co 

pro žáky znamená úspěch ve škole. Autorka pojímá vztah к úspěchu ve škole jako rozlišující 

znak mezi dětmi z menšiny a většiny. Nejde primárně o to, připsat jinému pojetí úspěchu 

případnou menší úspěšnost menšinových žáků ve školních činnostech, spíše jde autorce o to, 

aby popsala v čem jsou si žáci obou skupin podobní a v čem se liší. 

V teoretické části vychází autorka předvším z motivační role úspěchu. Zabývá se tedy 

nejdříve motivací pro školní práci i aspirační úrovní. Největší pozornost věnuje perspektivní 

motivaci, protože lze předpokládat, že pro školní úspěch je tato motivační orientace 

nejpodstatnější. Ve třetí kapitole teoretické části se pak autorka zabývá romskými žáky, kteří v 

jejím výzkumu představují vzorek menšinových žáků. Teoretická část práce je krátká a autorka 

se občas dopouští zkratek, které neodpovídají přesně podkladům, ze kterých vychází. Dalo by 

se například diskutovat o jejím výkladu teorií sociokulturního handicapu (str.22-24). Především 

je třeba upozornit, že autorka se odvolává na kapitolu v Psychologii handicapu (vyšlo v r. 

2000, ne 2004). jejím autorem je S. Štech. Není proto možné uvádět, že ".. podle Hadj 

Moussové ..", nakonec ani podle Štecha, protože v uvedené kapitole jde o výklad jednotlivých 

pojetí sociokulturního handicapu, jejichž autory nejsou ani Štech ani Hadj Moussová. 

Podstatnější však je, že autorka pojímá celý výklad teorií sociokulturního handicapu jako 

kritiku současného stavu naší školy, i když tyto teorie vznikaly v jiné době a v jiném prostředí. 

Pokud by tedy je chtěla použít jako východisko ke kritice současného stavu naší školy, měla 

by k tomu to sorovnáni' přistoupit až na základě analýzy aktuální situace ve škole. Ještě 

poznámka k bibliografii - tituly ani jména autorů nejsou vždy uváděny přesně. Např. autorkou 

Pedagogicko-psychologických zvláštností v dospívání je J. Taxová, u titulu č. 15 není naprosto 

jasné, co vlastně platí - rok vydání 2003 nebo 1998? 

Výzkumná část práce má daleko lepší úroveň. Celý postup výzkumu je velmi důkladný 

i rozsah vzorkuje úctyhodný. Autorka vytvořila hodnotící škály к výrokům, které vyplynuly z 

rozhovorů s dětmi na téma školního úspěchu. Následně kvantitativně i kvalitativně analyzuje 

odpovědi žáků podle obsahu odpovědí i podle věku respondentů. Analýza i interpretace 

výsledků je kvalitní a přestože by bylo možné o některých závěrech diskutovat, v celku autorka 

prokazuje jak pečlivost tak i citlivost při rozboru dat. Tři základní kategorie, zachycující to, jak 

děti chápou školní úspěch, se zajímavě proměňují v závislosti na věku - od závislosti na 



sociálním hodnocení к výraznějšímu významu sebehodnocení. V dalším kroku pak autorka v 

rozhovorech upřesňuje výpovědi žáků v rozhovorech a porovnává zde vždy žáka z menšiny s 

žákem většinovým. Porovnání odpovědí v dotazníku i rozhovorů je velice zajímavé a skutečně 

zachycuje rozdíly mezi dětmi. Problém je pouze v tom, že nevíme, podle jakého klíče autorka 

vybírala respondenty pro rozhovory a srovnání - např. porovnáváme-li žáka s průměrem 2,4 

(Marek) a 1,2 (Vašek), není ani třeba ani jeden z nich byl z majority a druhý z minority, aby 

mezi nimi byl významný rozdíl. Zde by pravděpodobně bylo vhodnější pokusit se o párové 

srovnání, tj. že by dvojice byla srovnatelná v co největším množství parametrů, kromě 

příslušnosti к většině či menšině. Autorka by svůj postup při výběru měla vysvětlit, protože její 

zajímavá zjištění takto poněkud ztrácejí na významnosti. К výzkumné části ještě poznámka к 

celkové struktuře textu - popis výzkumu i tvorbu metody autorky zařadila už před teoretickou 

část, což sice uvádí čtenáře od počátku do kontextu celého výzkumu, v samotné výzkumné 

části však tyto informace postrádáme. 

V závěru pak autorka shrnuje výsledky a porovnává je s teoretickými východisky, 

uvedenými v první části práce. Tento postup je velmi podnětný a dá se říci i objevný, protože 

autorka zde prověřuje názory autorit vlastními poznatky. Práce přináší celou řadu zajímavých 

poznatků a přes určité nedostatky je možno ji hodnotit pozitivně, rotože splňuje nároky, 

kladené na diplomové práce, doporučuji ji к obhajobě. 
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