
Posudek oponenta na bakalářskou práci Marka Demetera „Postavení romského žáka ve 
školní třídě“.

Téma bakalářské práce je vhodně zvolené. Rozsah odpovídá stanoveným požadavkům. Práce 
je rovnoměrně rozdělena na část věnovanou teorii a vlasntímu výzkumu.

Teoretickou část tvoří 4 kapitoly, které na sebe tématicky navazují. Autor nejprve vymezuje 
co může být příčinou školského znevýhodnění, zaměřuje se především na psychosociální a 
sociokulturní handicap, což je ve vztahu k tématu jeho práce logické. Na problematiku 
sociokulturního znevýhodnění navazuje kapitolou o romské minoritě a výchově v romských 
rodinách. Je vhodné, že zdůrazňuje význam jazyka, resp. důležitosti dobrého zvládnutí 
alespoň jednoho jazyka, který by představoval základ pro další. Autor bere v úvahu, že styl 
výchovy, který převažuje v romských rodinách děti určitým způsobem znevýhodňuje, 
přinejmenším ve škole či ve vrstevnické skupině. Avšak zároveň připomíná, že všichni rodiče 
se takovým způsobem nechovají. Lze souhlasit s autorem, že problémy mezi majoritou a 
romskou minoritou mají více příčin a obě strany se na nich nějakým způsobem podílejí. 
Kapitola v romském dítěti v české škole je zpracována dostatečně kriticky a zároveň obsahuje 
i návrhy co je třeba udělat, aby se zde dítě uplatnilo a cítilo se alespoň přijatelně. Zajímavá je 
i kapitola o vztazích romských dětí se spolužáky.

Str. 24 – S tvrzením ,že „při vzdělání a výchově by učitel neměl tlumit jeho přirozenou 
stránku osobnosti“ nelze souhlasit. To není vždycky možné, pokud by to bylo v rozporu se 
základními požadavky školy. Multikulturní výchova by měla být vymezena jako zdroj 
poznání, ale všechny děti by ve škole měly akceptovat a respektovat základní pravidla. 
Přizpůsobení menšině nemůže překročit určitou hranici. Avšak i přes občasné nepřesnosti či 
nereálné představy je z textu teoretické části zřejmé, že autor o dané problematice přemýšlel a 
zabýval se jí, a použil i dostatečné množství odborné literatury, která se k tématu vztahuje. 
V textu jsou občas překlepy či pravopisné chyby.  

Vlastní výzkum. Cíl práce je jasně vymezený, získané poznatky mohou být v mnoha směrech 
přínosné. Zjištění názorů a zkušeností romských školáků může přispět k lepšímu porozumění 
a tím i ke zlepšení situace. Zkoumanou skupinu tvořilo 10 romských dospívajících školáků. 
To je vzhledem k použité metodice dostačující. Výzkum autor doplňuje rozhovorem se 
sociální pracovnicí z nízkoprahového centra a s výchovnou poradkyní ze školy, kam tito žádi 
chodí.

Metoda polostrukturovaného rozhovoru je pro dané účely vhodná. Počet okruhů byl 
dostačující a jejich zaměření odpovídá cílu práce. Autor adekvátně popisuje průběh výzkumu 
a tím potvrzuje jeho validitu.
Str. 30, kapitola 5.4 by měla být lépe graficky členěna, v této podobě je nepřehledná.
Str. 32, kapitola 6.2.1 by měla být označena výstižněji, jde zde o prezentaci dat, jejich analýzu 
a interpretaci, což by mělo být v názvu zohledněno.

Ukázky z rozhovorů jsou přínosné svou ilustrativností. Je zřejmé, že vztahy mohou být různé 
a bylo by zajímavé zjistit proč, i když takový cíl je hodně náročný a přesahuje možnosti 
bakalářské práce. Zajímavé by bylo i zjištění názoru spolužáků oslovených dětí, kteří patří do 
majoritní společnosti. Interpretace získaných poznatků je vcelku přiměřená. Zajímavé jsou i 
názory výchovné poradkyně, i když jde pouze o názor jednoho člověka, který nemusí být 
reprezentativní. Přínosný je i rozhovor s koordinátorkou nízkoprahového klubu, která sice 
není nezaujatou osobou, ale má zkušenosti, které běžní učitelé nemají.



V diskuzi bere autor v úvahu různé aspekty situace a je dostatečně kritický ve vztahu 
k příčinám vzniku možných problémů. Závěr je dost dlouhý, autor v něm zohledňuje nejenom 
získané výsledky, ale prezentuje zde i svoje názory.

Otázka k obhajobě: Co byste doporučil učiteli kdyby měl ve třídě romské dítě, které by se 
chovalo neúnosným způsobem, protože se řídí normami a hodnotami své rodiny, a v důsledku 
toho je neakceptují spolužáci ani učitelé.

Předložená práce splňuje požadavky, a proto již lze doporučit k obhajobě. Je přínosná 
hlavně jiným pohledem na dano problematiku a snahou najít její řešení.

Navrhovaná klasifikace: 2

V Praze dne 13. května 2015                  Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc.


