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Ve své bakalářské práci se Michael Rádl zaměřil na problematiku vzdělávání Romů. Jeho 

cílem bylo v rámci odborné diskuse přispět k řešení otázky školního ne/úspěchu dětí zejména 

z rodin sociálně slabých, rodin ohrožených sociálním vyloučením. Jako oporu svých úvah si 

vybral teoretický koncept Shmuela N. Eisenstadta, který uvažuje o odlišných priorotách 

socializace jedinců v různých věkových skupinách u různých kultur. Položil si otázku, zda 

protiškolní orientace Romů nesouvisí právě s tímto aspektem (mimo jiné). 

 

Řešení svého úkolu založil na několika pilířích, které měly ukotvit jeho uvažování o 

problému. V prvém kroku se Michael Rádl rozhodl vést rozpravu na téma, kdo jsou ti, o 

kterých je řeč v souvislosti s thezí o školním selhávání Romů. Na základě odborné literatury 

upozorňuje na různé roviny uchopení pojmu a dává je i do souvislosti s intervencemi (druhý 

pilíř), které jsou ve vztahu k edukaci Romů vyvíjeny. Třetím pilířem je pak zmiňovaná teorie 

Shmuela N. Eisenstadta, které je ale bohužel věnován nejmenší prostor. Protože se nejedná o 

všeobecně známý koncept, bylo by přínosem i pro následovatele autora ho více přiblížit. 

 

Data, která by mohl interpretovat v kontextu daného konceptu, získal Michael Rádl na 

základě výzkumu, který realizoval v rámci skupiny olašských Romů v Roudnici nad Labem. 

Využil svoje dřívější kontakty nejen na tuto subetnickou skupinu a provedl zde výzkum. 

Kromě toho oslovil i pedagogické pracovníky se zkušenosti ze vzdělávání Romů, aby získal 

další rovinu pohledu a trianguloval poznání. Z hlediska výzkumu je třeba nanejvýš ocentit 

schopnost autora proniknout do terénu a získávat data. Zejména u sledované skupiny Romů je 

navázání kontaktu a udržení si důvěry citlivé na chování badatele. V tomto tedy Michael Rádl 

jak badatel neselhal. 

 

 Získaná data pak použil pro interpretaci a zodpovězení otázky. Po dlouho dobu naší 

spolupráce a i po odevzdání textu v podobě bakalářské práce jsem si kladla otázku, proč autor 

nechtěl své analýzy dat představit v jejich šíři. Proč nedal k dispozici veškerý utříděný 

materiál, který čerpal z polostrukturovaných interwiev, zúčastněného pozorování a 

neformálních rozhovorů. Proč vlastně směřoval v textu přímo k závěrům. Posléze jsem záměr 

autora pochopila. V centru jeho pozornosti byla etická perspektiva, neboť jen etická 

perspektiva může vstoupit do diskuse s etickou pedagogickou literaturou. Do jisté míry mohla 

tato oborová literatura autora ovlivnit ve způsobu prezentace výsledků bádání. Pohled emický, 

hlas vlastních aktérů, byl vzhledem i k Eisenstadtově teorii nekompatibilní.  

Vlastní závěry autora pak jsou zásadní a v řadě ohledů unikátní. Zásadně posouvají hranici 

poznání v tomto ohledu. Michael Rádl stanovuje věkové stupně u svých romských 

informátorů.  Ukazuje na straně jedné mezníky, které dítě překonává, resp. kognitivní, 

emocionální a morální kompetence, které musí do určitého věku nabýt. Ukazuje, že u Romů 

nelze hovořit o věkových skupinách, spíše o  věkových „prazích“, kdy se očekává změna 

chvání dítěte či mladistvého. To se projevuje v očekáváních rodiny a zákonitě i v jejím 

chování k potomkovi. Odtud pak pramení jeden aspekt, který oslabuje školní úspěšnost dětí 

z romských rodin. Dětem se nejen nedostává na vyšších stupních škol vnější motivace od 

rodičů, ale zároveň jejich úkoly s ohledem na životní trajektorii jsou spíše v rozporu 

s nabídkou školy. 



 

Závěrem je třeba konstatovat, že Michael Rádl si položil nosnou otázku. Řešil problém, který 

není v centru pozornosti pedagogů a psychologů, a naopak pohledem antropologickým měl 

možnost rozšířit poznání. Přestože rezignoval na etnografii, jeho práce přináší důležité 

informace o romském dětství, socializaci Romů. Práce Michaela Rádla není cvičením, ale 

relevantním badatelským počinem, který mohou využít další badatelé. 

 

Práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 

V Praze 5. 9. 2011 

 

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 

 

 

 

 

 

 


