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Rukopis o rozsahu 82 stran (s 18 přílohami) je věnován aktuální a zároveň společensky velmi 
potřebné problematice. Podpora vzdělávání romských dětí prostřednictvím činnosti asistentů 
pedagoga představuje jednu z důležitých snah, která je v našich školách a školských zařízeních v 
současné době vyvíjena, ovšem ne vždy snadno uváděna do praxe. 

Teoretická část zaujímá komplexní pohled na danou problematiku. Diplomantka se v ní zabývá historií 
Romů, jejich problémy s asimiliací, kulturou, náboženstvím, jazykem i tradicemi. Teoretická část práce 
nabízí vymezení pojmu asistent pedagoga, přehled o vývoji této profese v ČR a jeho legislativním 
rámci. Dále se studentka podrobněji zaměřuje na profil asistenta pedagoga z pohledu jeho 
osobnostních a profesních kompetencí a současnou nabídku vzdělávacích možností směřujících 
к získání této kvalifikace. V praktické části práce nabízí výzkumné šetření (realizované formou 
pozorování, dotazníků a standardizovaných rozhovorů), které si klade za cíl zjistit, zda přítomnost 
romského asistenta ovlivňuje vztah romských dětí ke vzdělání. 

Domnívám se, že se autorce podařilo naplnit vlastní cíle, které si před započetím práce stanovila. 
Studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, shrnout hlavní myšlenky, zpracovat je 
ve smysluplný a přehledný text; v empirické části realizovat kvalitativní výzkumné šetření, zpracovat 
získaná data a interpretovat je. 

Z formálního hlediska oceňuji stylistickou stránku práce a její přehlednou strukturu. Studentka 
pracovala samostatně, připomínky i náměty promyšleně zapracovávala. Způsob, kterým vyjadřuje 
myšlenky, je srozumitelný a přehledný. Celkově tak diplomová práce působí kompaktním dojmem. 

Práce Renáty Pechové představuje komplexní pohled na problematiku profese asistenta pedagoga, 
v čemž spatřuji její významný přínos. Z diplomové práce je zřetelná osobní zkušenost, zájem a 
zainteresovanost na této problematice. Domnívám se, že diplomová práce Renáty Pechové je prací, 
která si zaslouží zpřístupnění nejen pedagogické veřejnosti. 

Diplomovou práci Renáty Pechové doporučuji к obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm 
výborně. 

Otázky a náměty к obhajobě: 
• Navrhněte kroky podporující partnerství mezi učitelem a asistentem. V čem spatřujete pozitiva 

jejich vzájemné spolupráce? 
• Která témata (typy kurzů, seminářů) byste doporučila zahrnout do přípravného i dalšího 

vzdělávání učitelů, aby byli pro případnou spolupráci s asistentem maximálně vybaveni? 
• Promyslete způsob prezentace vaší diplomové práce (nebo alespoň některých její částí) 

veřejnosti. 
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