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Do jaké míry se autorka identifikuje s pojmem „sociální vyloučení“ ?
Nejde o příliš uzavřenou kategorii, která neumožňuje citlivější rozlišení daného problému ?

Jaká je a jaká by mohla být podle autorky připravenost učitele na výchovu romských dětí?

Předložená diplomová práce se zabývá  romskou problematikou, konkr. procesem adaptace romského 
dítěte na školu. Jde o přehledovou studii, ve které autorka shrnuje základní poznatky o romské populaci 
a problémy, které adaptace romské populace a soužití s ní  přináší.
Při hledání určité novosti v tématu mnohokrát již zpracovaném lze říci, že  za neotřelý pohled je možné 
považovat komplexnost, se kterou autorka nahlíží na proces adaptace romského dítěte na základní 
škole. Stavba  faktorů, které ovlivňují adaptaci romského dítěte vychází ze základů (bio-psycho-
sociálních) tohoto etnika, a které potom  autorka nahlíží v širších  souvislostech. Tyto  si ostatně vyžádaly 
vlastní termín „ sociální vyloučení“. Evidované faktory a okolnosti se autorka snaží reflektovat ve 4. 
kapitole (Strategie usnadňující vzdělávání romských žáků). 
I když nesdílím autorčin optimismus, který vkládá do uvedených strategií, je zapotřebí ocenit snahu, 
hledání cest, které otevírají  možnosti usnadňující romskou adaptaci. Na tomto místě postrádám autorčin 
reálný i kritický pohled hodnotící uplatnění všech těch „ možností adaptace“, které byly spíše s menším 
úspěchem realizovány, jejich ekonomickou a finanční náročnost….. 
Dvacetiletá zkušenost, která je dostatečně dlouhá na reflektování úspěšnosti projektů pomoci v procesu 
romské adaptace, by mohla být tím pohledem novosti, ve své podstatě užitečným pro další řešení dané 
problematiky.




