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oponentský posudek 

Diplomantka predložila práci, která je svým tématem velmi aktuální a navíc je dostatečně 
konkrétní ve svém obsahu, aby byla použitelná jako metodický a studijní materiál pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků a v podstatě i širší veřejnosti. Na kvalitě předložené 
práce se výrazně podepsala vlastní motivace autorky, zejména její pětiletá osobní 
pedagogická zkušenost s romskými dětmi a tím i s romskými rodinami., a dále i dlouholetá 
zkušenost vedoucí práce Mgr. J. Kargerové s působením v rámci programu Začít spolu. 
Doplníme-li zájem autorky o heuristické zpracování a prostudování odborné literatury a 
dokumentů, dostáváme odpověď na otázku, z čeho pramení prokazatelná kvalita předložené 
práce. 

Po stránce obsahové nás autorka provádí dějinami Romů, jejich problémy s asimilačními 
tlaky až do současné doby, máme možnost se seznámit s dosud velmi silně přehlíženými 
kulturními zvyklostmi Romů, jejichž odlišnost od naší kultury se často stala základem 
předsudků, ale i neschopnost majoritní společnosti komunikovat jinak než na bázi silového 
přizpůsobování Romů našim podmínkám a představám. Autorka se vyrovnala se všemi 
základními problémy, které dodnes blokují efektivní vzdělávání romských dětí. Práce je dále 
členěna na kapitoly popisující různé formy snah o usnadnění vzdělávání romských dětí na 
našem území, přičemž velmi podrobně rozebírá a výzkumně dokládá formu romského 
pedagogického asistenta. Autorka se nebála zvládnout velmi citlivou problematiku a její 
výzkum prokázal nejen oprávněnost stanovených hypotéz, ale i praktické interpretace, 
vycházející z vlastní i výzkumně doložené empirie. Autorka podala metodologicky velmi 
dobrý výkon a prokázala schopnost samostatně odborně pracovat v uvedeném tématu. 

Po stránce formální je práce velmi úpravná, vzorově členěná a strukturovaná, což svědčí o 
promyšlenosti koncepce práce. Jazyk je velmi čtivý, přímý, nic nezakrývající, přitom jasný a 
srozumitelný. Při pozornějším čtení narazíme na několik zbytečných překlepů a zdvojení 
slov (např. s. 23), které nepatrně sráží hodnotu práce a poškozují její celkovou kvalitu. 
Vzhledem k tomu, že bych doporučoval přinejmenším výzkumnou část této práce publikovat 
v odborném tisku, bude nutná pečlivá revize jazyková. Jinak práce splňuje všechny 
požadavky kladené na práce tohoto druhu, autorka se vyrovnala uspokojivě s poznámkovým 
aparátem i bibliografickými odkazy bez zjevných problémů. 

Vzhledem к výše uvedeným skutečnostem, к obrovskému úsilí a zaujetí, které zpracování této 
práce jistě autorku provázelo, hodnotím předloženou práci předběžně pro ústní obhajobu jako 
výbornou. V průběhu obhajoby doporučuji diskutovat následující problémy: 

a) Jaká je efektivita multikulturní výchovy vzhledem к hluboké zakořeněnosti předsudků 
vůči Romům v České republice? 

b) V čem autorka vidí další potřebné kroky pro využití a zefektivnění práce romských 
asistentů v běžných českých školách? 
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