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Oponentský posudek na diplomovou práci Jany Pavlátové: Vzdělávání romských dětí 
Oponent: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 

Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala aktuální téma a konkretizovala jej podle 
místa, kde pravděpodobně žije. V posledním odstavci úvodu formuluje cíle práce: zmapovat 
situaci vzdělávání Romů v okrese Vsetín, popsat příčiny stavu, zjistit současné problémy 
romských dětí a rozebrat jednotlivé aktivity. 

Rozsahem větší část práce tvoří teoretická východiska, sebrání a seřazení podkladů 
к tématu z dostupné literatury. Rozsáhle se věnuje již zpracovaným podtématům, zvi.historii 
Romů. Vyčleňuje několik informací o výchově romských dětí v rodině a opět větší pozornost 
věnuje jejich vzdělávání. Samostatnou kapitolu věnuje současným aktivitám na podporu 
romské vzdělanosti. Přináší řadu důležitých zajímavých informací. Možná by při použití 
nejnovějších podnětů nezaujímala ke vzdělávání Romů tak kritický postoj (např. kdyby se 
více zastavila u podnětů v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV na s.43 nebo kdyby 
konkretizovala aktivity pouze vyjmenovaných organizací na s.49 ale i dalších pouze 
zmíněných iniciativ, např. programu Začít spolu, AISIS aj.). Autorka velmi volně odkazuje na 
použité zdroje. Škoda, že i hodnocení získaných informací je v některých případech převzaté 
(viz S.20). 

Praktickou část tvoři především doslovný přepis několika rozhovorů s dospělými, kteří 
se setkávají při své práci s romskými dětmi v okrese Vsetín. Výzkumu chybí jasné stanovení 
cílů, podle kterých bychom mohli posuzovat vhodnost zvolených otázek a také závěry, ke 
kterým autorka svým výzkumem dospěla. Odpovědi respondentů jsou velmi zajímavé a týkají 
se velmi širokého okruhu otázek spojených nejen se vzděláváním romských dětí v okrese 
Vsetín. I když formulace samotných otázek manipulovala do jisté míry dotazované k tomu, 
aby se připojili ke kritice současného stavu, myslím, že samy odpovědi ukazují na složitější 
situaci a nutné řešení problémů na straně majority i minority. Chybí podrobná analýza 
zjištěných dat, ve které by autorka sama upozornila na důležitá, zajímavá nebo rozporná 
zjištění a dávala je do souvislostí. Závěry z rozhovorů stručně shrnula do několika bodů, 
nezávisle na cílech diplomové práce. 

V diplomové práci chybí některé požadované údaje v úvodu, závěr diplomové práce, 
anotace a klíčové slova. Autorka neukázněně pracuje s citacemi a odkazy. Práce obsahuje 
překlepy. 

Otázky: 
Lze pro řešení našeho problému využít nějakých podnětů ze zahraničí? 
Je nějaký rozdíl v pojetí multikulturní výchovy v dosavadních vzdělávacích programech a 
v R VP ZV? 
Jak hodnotíte přístup učitelky 3.ročníku základní školy ke vzdělávání Romů (s.89)? 
Jaké kroky byste iniciovala ke změně situace vzdělávání Romů na Vsetínsku? 

Práci doporučuji к obhajobě. ^ ^ 
Navrhované hodnocení: Д о f l l r h u ал. OLrf-uy 

V Praze dne 23.prosince 2005 Anna Tomková 




