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Autor, Marek Demeter, se ve své bakalářské práci rozhodl analyzovat situaci romského žáka 
v české školní třídě. Kvalitní soužití žáků různých (nejen) etnických menšin je aktuálním 
problémem, který se české školství snaží eliminovat již dvacet let. Přestože tato výchovná priorita 
provází vzdělávání celé jedné generace žáků, problém zatím nebyl uspokojivě vyřešen. Analýza 
rozhovorů s romskými dětmi o jejich zkušenostech se spolužáky a učiteli v průběhu jejich školní 
kariéry je v této oblasti jednou z možností jak hlouběji porozumět této nepříliš uspokojivé situaci. 
Téma předložené bakalářské práce je tedy společensky vysoce aktuální a přístup, který její autor 
zvolil, se v této oblasti jeví jako velmi slibný.      

 

Bakalářská práce je členěna do dvou celků. V teoretickém oddíle se autor ve čtyřech 
kapitolách zaměřuje nejprve obecně na problematiku znevýhodněných žáků, dále na specifika 
romského etnika a na postavení romského dítěte v české škole. Poslední kapitola předkládá souhrn 
opatření, která mohou napomoci jejich dobrému začlenění do skupiny spolužáků. Praktická část 
představuje kvalitativní výzkumnou sondu, v níž autor pomocí semistrukturovaných rozhovorů 
získal data od deseti 13-14letých romských žáků (N=5) a žákyň (N=5), dále od výchovné 
poradkyně a od koordinátorky nízkoprahového klubu, jehož byli oslovení respondenti 
pravidelnými návštěvníky. Získaná data autor analyzoval pomocí tématické analýzy (TA).  

Struktura bakalářské práce je zvolena adekvátně. Autor popisuje sledované téma čtivě a 
s velkou citlivostí. Vedoucí velmi oceňuje autorovu schopnost sledovat tuto komplikovanou 
problematiku z pohledu všech participujících stran. Přiměřeně kriticky poukazuje na nedostatky či 
neochotu porozumět specifikům romských dětí i jejich rodin na straně většinové společnosti (žáků 
i učitelů), požadavkům většinové společnosti vůči této minoritě i na neadekvátní očekávání či ne 
vždy dostatečnou spolupráci u romských rodin. Poukazuje např. na to, že pokud žáci na začátku 
školní docházky k romským spolužákům projevují rasistické postoje (byť s nimi zpravidla ještě 
nemohli učinit osobní negativní zkušenost), bývají pravděpodobně často na vině jejich rodiče či 
učitelé. Kulturní šok, vyplývající z odlišné kultury, komunikace a hodnotového systému školy 
spolu se zkušeností vlastní zjevné odlišnosti od většiny (často všech) spolužáků, by na druhé straně 
mohl být zmírněn předchozí zkušeností tohoto druhu z předškolní docházky, kdy děti ještě nejsou 
podrobovány klasifikaci. Naprostá většina oslovených romských teenagerů ovšem z různých 
důvodů předškolní zařízení nikdy nenavštěvovala nebo jen několik měsíců. 

Autor v textu vychází z dostatečného množství odborné literatury, absentují v ní však 
výzkumné studie i zahraniční tituly. Povětšinou jde o české monografie a učební texty. Výzkum 
vychází z dostatečného počtu respondentů. Kvalitativní data umožňují interpretaci v souladu 
s formulovanými výzkumnými otázkami, které jsou stanoveny realisticky. Výsledky mohou 
v rámci bakalářské práce přinést spíše určité podněty, nicméně přesto autor na jejich základě 
dospívá k velmi zajímavým podnětům. Nálezy zpětně zasazuje do kontextu školního života a 
konfrontuje je s teoretickými poznatky, uvedenými v teoretické části. Vedoucí oceňuje i to, že 
autor v případě vynořujícího se nečekávaného tématu (nedostatečné zkušenosti s předškolním 
zařízením) s respondenty uskutečnil dodatečné rozhovory. K drobným připomínkám patří místy 
nepříliš stylisticky vhodné formulace. Kvalitativní materiál také naznačoval další témata, která 
mohla být sledována, některá ze zmíněných by si zasloužila podrobnější rozpracování. Uvedené 
připomínky však mají jen dílčí charakter. 

 



Předložená bakalářská práce splňuje předepsané požadavky jak ve své části teoretické, tak i 
výzkumné. Autor se dobře orientuje ve zvolené problematice, téma zpracovává na přiměřené 
odborné úrovni, pečlivě, s velkým zaujetím a zároveň i s přiměřeným kritickým odstupem. 
Vzhledem k drobným připomínkám navrhuje vedoucí její výsledné hodnocení známkou: 

 
  „velmi dobře“      Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 
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