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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

X

V sekci nazvané Možnosti pomoci a podpory popisuje autorka informovaně a zdařile četné 
podpůrné strategie, které pomáhají  začlenění žáků do vzdělávacího systému. Proč autorka 
uvádí tyto a jiné ne? Považuje vzdělávání v přípravných třídách nebo v rámci MŠ za 
vhodnější?
Dále bych se chtěla zeptat, proč se autorka v diskuzi nad výzkumnými zjištěními  se 
nevěnuje překvapivým zjištěním, jako např. proč exkurze a besedy dětem ve výběru 
povolání nijak nepomohly? – mohla za to jejich kvalita, četnost, načasování nebo? Jak si 
vysvětluje, že chlapci odpověděli na ot. 9 jinak než děvčata? Když rodiče uvádějí, že by děti 
nemohly dát na „placenou“ školu, proč se podle autorky v Závěru nemohou děti vzdělávat na 
„prestižní výběrové škole“, která by mohla státní (tedy neplacená) a v blízkosti bydliště?
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Diplomová práce zpracovává aktuální téma týkající se  sociálně pedagogické práce 
s minoritami (v empirické části pak problematiku volby povolání romských žáků), ke 
kterému autorka přistupuje s velkými znalostmi získanými praxí, s  výraznou motivací a 
angažovaností ve zvolené problematice. Dříve jmenované a preciznost zpracování má za 
důsledek nadprůměrnou kvalitu odevzdané práce.

Ráda bych vyzdvihla, že hned v úvodu autorka komentuje  a zdařile zhodnocuje rešerši 
literatury – což považuji za velmi důležité, v mnoha jiných pracích za absentující. I když by 
se jistě mohla orientovat ještě v širším spektru literatury, včetně dokumentů vzdělávací 
politiky (NAPIV, Akční plán včasné péče) a výzkumných zpráv zaměřených na např. 
sociálně vyloučené lokality, vzdělávací dráhy romských dětí (Gabal a kol.) a další výzkumy 
a doporučení nevládních organizací (Varianty, Multikulturní centrum Praha, Step by Step 
apod.).
V první části teoretické části přináší autorka mnoho informací, které se týkají jednotlivých 
národnostních menšin. Je jasné, že získání takového množství informací bylo značně 
náročné a přesto je autorka přehledně zpracovala do tématických sekcí. Věřím, že se 
stanou i přehlednými zdroji informací pro další práce v této oblasti. Je jen ke škodě, že příliš 
široký záběr někdy ubírá na preciznosti citování a výběru kvalitních zdrojů.

V podkapitole věnované „romské menšině“ se autorka pouští do polemiky s některými 
stereotypy a zjednodušeními. Uvádí mnoho vlastních zkušeností a názorů, které podobná 
zjednodušení nabourávají a stávají se podnětnými pro další úvahy. Bylo by zajímavé, kdyby 
se v této časti autorka soustředila na konkrétní komunitu v Obrnicích a uvažovala o tom, 
které projevy chování jsou spojené s tzv. kulturou sociálního vyloučení. Taková teoretická 
úvaha (založená na dostupných výzkumech) by pak možná byla přínosnější přípravou pro 
preciznější formulaci hypotéz v návaznosti na výzkumné otázky(!) i pro závěrečnou diskusi 
o výzkumných zjištěních, než přehledový popis vybraných národnostních menšin v ČR, 
které už výzkumem reflektovány nejsou.
Ráda bych vyzdvihla opravdu vysokou úroveň zpracování výzkumné zprávy, včetně volby 
výzkumných metod a interkulturní senzitivity, se kterou autorka k výzkumu přistoupila. 
Hlubší popsání vlastních postojů, znalostí před a v procesu výzkumu spolu s formulováním 
závěrečných doporučení by jistě bylo přínosné a inspirativní pro další podobné výzkumy 
nejen na Katedře pedagogiky, ale snad i pro autorčiny kolegy a kolegyně.

V závěru bych autorce práce ráda poděkovala za vyzrálou práci a zkušenosti, které čtenáři 
nabízí.




