
Oponentský posudek na bakalářskou práci Aleny Buštové  

Možnosti a ambice romských žáků základních škol v oblasti dalšího studia a profesního 

uplatnění (3. verze) 

 

Třetí verze práce Aleny Buštové vykazuje nápravu některých nedostatků.  

 

Dějiny vzdělávání Romů jsou opět o něco ujasněnější, i když jde často spíše o obhajobu 

struktury z předchozí verze. 

 

S novými prameny se zvětšuje problém jejich prezentace: z tvrzení v textu a odkazu na 

bibliografický údaj není jasné, nakolik autorka cituje a nakolik parafrázuje, někdy (Haišman 

na str. 14) chybí i odkaz na konkrétní místo. Bibliografické odkazy jsou trochu kontroverzně i 

celé v poznámkách pod čarou včetně ISBN, a zároveň i vzadu. Horší je však, že seznam 

použité literatury není úplný (chybí například Hlaváčková, citovaná na str. 18). Z neznámých 

důvodů vypadla úplně Šebová, a doporučovaný Šebesta, Bedřichová a Schormová se 

neobjevili. Téma sčítání lidu, u nějž jsem vytýkal nekritickou práci s pramenem, bohužel 

z práce pouze zmizelo. 

 

Praktická část: 

Snažil jsem se porovnat odstavec po odstavci celou praktickou část předchozí verze 

bakalářské práce (k níž bylo nejvíce výtek) se současnou, a nepodařilo se mi bohužel najít 

vůbec žádný rozdíl, ani drobné opravy explicitně vytýkaných formulací v Cílech práce. To mě 

až překvapuje a proto zde kopíruji celou příslušnou část svého předchozího posudku: 

 

Cíle výzkumu (s.44, v předchozí verzi 41) jsou zformulovány ne zcela přesně, a jazyková 

neobratnost („Výzkum byl zaměřen na ambice žáků, zda využívají možností, které jim 

přinesla reforma“, „přístup mladé romské generace ve vztahu k jejich profesním výhledům“ – 

obojí s.41) pravděpodobně ukazuje i nejasnost názorů. 

 

Buštová stále jako by zcela nevěděla, co jí její zdroje přinášejí, co lze z jednotlivých pramenů 

vysoudit. Práce se zdroji dělá autorce očividně potíže. 

 

Svůj výzkumný vzorek a jeho možný dopad na výsledky nereflektuje – slušelo by se naznačit 

možné ovlivnění výsledků tím, že vybírá školu na Havlíčkově náměstí, teda školu ne zcela 

typickou, a naopak v Boleslavově ulici tím, že zvolila zkoumat jen praktických třídách, se 

odřízla od možnosti porovnat na té samé škole a v té samé lokalitě úspěšnější romské děti, 

navštěvující „základní“ třídy, od těch z „praktických“ tříd. 

 

Významným přínosem je – nebo by mohla být – komparace s výzkumem vedeným organizací 

GAC. Bohužel u ní se ovšem opět projevuje nedostatečná reflexe: Buštová nikde nereflektuje, 

jako metodou materiál vznikal (rozeslání dotazníků školám), čím se odlišoval od jejího, a 

jakou povahu mají tedy data GAC a její. Komparace probíhá pouze na základě číselných 

výsledků, a dokonce tam, kde se jedinkrát odchýlí výsledky Buštové od GAC (s.56), je to 

pouze bez interpretace konstatováno. Řekl bych, že si tím dokonce autorka zbytečně škodí, 

protože se pak nabízí otázka, proč k tak velkému vzorku GAC přidává tři školy, čili méně než 

procento. 

 

Dalším příkladem nekritické práce s daty je vyhodnocení rozhovorů s pedagogy (od s.64). 

Buštová sice správně zdůrazňuje, že jde o subjektivní názory pedagogických pracovníků (s.64 

nahoře), ale celá interpretace výsledků je v protikladu k tomu uvedena pasáží že jde o 



postižení diskutovaného společenského problému (proto nejsou ani v interpretaci rozčleněni 

podle skupin, což by mohlo ukazovat rozdíl pohledu) a interpretace odpovědí jako  

subjektivního pohledu se už nikdy neprojeví . Naopak grafy s výsledky jsou uváděny spíše 

formulacemi jako  

„Z položeného dotazu školským pracovníkům ZŠ/ZŠP vyplývá, že základní problém tvoří 

jazyková bariéra, tj. již popisovaný romský etnolekt češtiny. Jako druhý problém pak byla 

vyspecifikována adaptace na nové podmínky. Tato je značně ovlivňována jednak volnější 

výchovou v rodině a specifickými kulturními vzorci a jednak výchovou v prostředí sociálně 

vyloučených lokalit.“ K tomu přistupuje nejasná (resp. příliš kategorická) formulace otázek – 

hned první dotaz vyžaduje uvedení jen jednoho důvodu pro umisťování všech romských dětí, 

které jsou v PŠ, do těchto škol. Každý z pedagogů pak odpověděl jen jednou odpovědí, a 

procentuální výsledky pak Buštová vytváří z toho, kolik procent pedagogů vsází (chápu, že ho 

považuje za nejčastější, nebo nejdůležitější?) na ten a ten důvod. Obdobně je to v dalších 

otázkách. 

 

Zatímco polostrukturované rozhovory s pedagogy v práci zůstaly, zmizely (byť v první verzi 

problematické) kazuistiky, které mohly přinést „živou“ perspektivu, osvětlit problematiku na 

konkrétních příkladech, a třeba práce zde ukázat její vícevrstevnou povahu. Autorka se tím 

zároveň zbavuje šance ukázat, že vůbec studovala romistiku. To z její práce nevyplývá, a 

doporučované zhodnocení relevance dotazníkové metody mezi romskými dětmi jsem opět 

nenašel. 

 

Celkově nevidím v práci ujasněnost, názor a není ještě příliš pevné propojení mezi 

teoretickou a praktickou částí.  Například: sice se dozvíme o výzkumu ze strany organizace 

Zvůle práva, ale zda jsou děti v praktických školách oprávněně či ne, na to směřuje jen 

paušalizující otázka směrem k nespecifikovaným pedagogickým pracovníkům. 

 

V uvedené situaci a s vědomím toho, že slečna Buštová obhajuje bakalářskou práci už potřetí, 

je těžké vyřknout celkový verdikt. 

Na jedné straně je vidět určité zlepšení v teoretické části, i když se snahou změnit jen 

minimum. Na straně druhé je až zarážející absence jakékoli změny v těžišti práce, tedy 

praktické části. Zde bych přičetl k horšímu, že kandidátka nezohlednila ani jedinou úpravou 

výtky, které byly prezentovány v mém předchozím posudku a o nichž jsme dlouho diskutovali 

při předchozí obhajobě. Tím nemám na mysli, že by musela devótně vyhovět všem mým 

komentářům, ale standardem bývá, že autor nepřijatou výtku zohlední v další verzi – tzn. že 

lépe podloží své stanovisko, zpřesní formulaci, nebo dá nějak najevo, že si je vědom toho a 

toho hlediska, ale z těch a těch důvodů ponechává své tvrzení. 

 

Budu rád, když mi slečna Buštová na obhajobě vyvrátí případný omyl při kontrole třetí verze, 

nebo alespoň ústně opraví největší vytýkané chyby. Důrazně doporučuji se pečlivě připravit 

na obhajobu a prokázat, že alespoň rozumí mým výtkám a je schopna se obhájit. Navrhuji 

pečlivou, třeba i písemnou přípravu, v níž třeba i dle písemného podkladu přečte jazykově 

správnou formulaci cílů výzkumu a ústně navrhne změny, které by byla schopna udělat na 

zlepšení práce. Rád bych při obhajobě uvěřil, že výtkám alespoň rozumí a ví, jak by mohla 

buď obhájit svou vlastní verzi, nebo vytýkané chyby napravit. V tom případě bych velmi rád 

navrhl známku dobrou. Jinak ovšem dle mého názoru nebude moci práci v této podobě 

obhájit. 
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