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Kateřina Mikšovská si pro svou BP vybrala zajímavé téma nízkoprahových klubů. Práci 

evidentně prospívá, že v tomto prostředí působila ještě před zpracováním této BP. Ve své BP si 

autorka klade jasné a správné cíle a výzkumné otázky, volí k nim adekvátní výzkumný design 

případových studií dvou nízkoprahových klubů, a proto se jí daří přinést na stanovené otázky 

relevantní odpovědi. Pouze bych vytkl, že autorka mohla hlouběji diskutovat možnosti zobecnění na 

základě případových studií. Dobrou oporu pro vlastní výzkum poskytuje autorce velmi kvalitní 

teoretická část její práce, zpracovaná na základě vhodné literatury. Zde bych se pouze ohradil proti 

tvrzení: „Romské dítě vyrůstá v rodinném prostředí, které nechápe význam vzdělání a staví tuto 

hodnotu v hodnotovém systému na velmi nízké místo.“ (s.25) – nebudu lacině požadovat, vysvětlení, 

co znamená chápat význam vzdělání, chci upozornit, že toto tvrzení se zakládá na 15 let starém 

zdroji, nyní už nemusí platit. Teoretická a praktická část práce jsem velmi dobře provázány, k čemuž 

přispívá i velmi dobře zvolená struktura práce. Práce je tedy jako celek rozhodně přínosná a je dobře, 

že jejímu sepsání věnovala autorka své úsilí.

Po formální stránce je práce také výborná, argumentace a stylistika jsou, dle mého názoru, na 

odpovídající úrovni. Mám jen několik málo výtek: (1) na s.33 je dlouhý citát členěný do odrážek, což 

nepůsobí dobře, vhodnější by bylo obsah parafrázovat, jako souvislý text, (2) na s.15 se objevuje

jeden z mála překlepů („výzkumných klubů“ místo „zkoumaných klubů“), (3) zvolený citační formát 

není opravdu šťastný, pokud je na jedno dílo opakovaně odkazováno, autorka vždy uvádí 

v poznámce pod čarou jedno až dvouřádkový odkaz na odkazované dílo.

Otázky k obhajobě:
1) Za jakých podmínek můžeme na základě případové studie generalizovat? Byly ve Vaší BP naplněny?
2) Stačí k zlepšení vzdělání romských dětí, aby jejich rodiče chápali význam vzdělání v současné společnosti? 
Jak může ke vzdělání romských dětí přispět nízkoprahový klub? Jsou i jiné, v BP neuvedené příklady?

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně“.
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