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Diplomantka si za předmět své diplomové práce zvolila navýsost aktuální a důležité téma. 
Vždyť mezi odborníky na romskou problematiku panuje téměř jednoznačná shoda v tom, že 
klíč k plné integraci Romů do majoritní společnosti je třeba hledat ve zvýšení vzdělanostní 
úrovně této populace. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze prostým zvýšením nabídky 
vzdělávacích možností bez souběžné cílené sociální práce, která oblast vzdělání učiní 

atraktivní. 

V první části předložené práce se diplomantka nejdříve zabývá historicko - kulturními aspekty 
vzdělávání Romů na našem území a současnými pokusy o posun ve vzdělávání romských 
dětí. Tato pasáž je vysoce informativní, podává dobrý komplexní obraz o situaci a svědčí o 
tom, že se diplomantka seznámila s relevantními dokumenty a odbornými studiemi, které mají 
vztah k probírané problematice vzdělávání. 

V další části práce se diplomantka obrací k popisu životní a vzdělanostní úrovně Romů ve 
Vsetíně. Využívá toho, že dobře zná problematiku města (má zde trvalé bydliště), statistické 
údaje a výsledky různých odborných šeření doplňuje svými kvalifikovanými postřehy. 

Třetí empiricky laděná část diplomové práce s názvem "Aspirace romské komunity na 
vzdělání" začíná konstatováním, že "pohled veřejnosti na vzdělání Romů bohužel mnohdy 
reflektuje stereotypní představy o sníženém intelektu a sociální zaostalosti tohoto etnika". 
V tomto názoru spatřuje diplomantka jednu z hlavních příčin nízké aspirace Romů na 
vzdělání a chce "ukázat, že i přístup majority a podmínky, které pro vzdělávání Romům 
nastavuje, výrazně ovlivňují aspiraci Romů na vzdělání". Za cíl svého snažení si pak postavila 
"hledání faktorů, které aspiraci na vzdělání ovlivňují" a to zvláště u předškolních dětí, které 
nastupují do prvních tříd. 

Metodika empirického průzkumu, jak jej diplomantka v práci popsala se mi jeví adekvátní 
výzkumu v romském prostředí. Rozhovory byly vedeny s matkami romských dětí, které 
navštěvují Komunitní centrum Diakonie (pět rozhovorů), kontrolní soubor byl zvolen 
z populace romských žen, které bydlí v tzv. Pavlačovém domě (pět rozhovorů). Rozhovory 
doplňovala diplomantka i zaměřeným pozorováním, ke kterému měla dostatečně dlouhou 
příležitost v rámci své dobrovolné sociální práce v Komunitním centru Diakonie. Neromská 
populace byla ve výzkumu zastoupena představiteli institucí, které se v otázce vzdělávání 
Romů ve Vsetíně angažují (pět rozhovorů). 

Diplomantka dochází na základě svého empirického šetření k závěru, že dosavadní 
školská reforma příliš nepřispěla k změně postojů Romů ke vzdělání. Přejmenování bývalých 
zvláštních škol se stalo spíše "kosmetickou" úpravou, školy si zachovávají svůj původní 
charakter a faktickou úroveň, bývalé ZvŠ motivují Romy k nástupu, bývalé ZŠ projevují 
reservovanější postoj k větší koncentraci romských žáků ve svých prostorách. Romové mají 
nedostatečné informace o možnostech vzdělávání svých dětí, tyto informace však ani 



neshánějí, nemají většinou motivaci klást před své děti vyšší vzdělanostní cíle (resp. i když si 
Romové důležitost vzdělání uvědomí, stojí před spoustou překážek, které nedokáží nebo 
nejsou ochotni překonat). Systém sociálních dávek v nezaměstnanosti dítěte se jim jeví jako 
jistější zdroj příjmu než nejistá perspektiva lepšího zaměstnání v budoucnosti. 

Aspiraci Romů na vzdělání výrazně negativně ovlivňuje způsob výchovy v romské 
rodině, kde děti nezískávají důležité předpoklady pro úspěšné zvládnutí "majoritních" škol. 
Rodiče ovšem též neadekvátně své děti podceňují a spíše je utvrzují v názoru 
"nezměnitelnosti" svého postavení v oblasti vzdělání a s tím souvisejícího pracovního 
zařazení. V tomto názoru j sou bohužel často utvrzováni diagnostickými nálezy PPP, které při 
testování dostatečně nezohledňují sociokulturní specifika romské populace. (Zde by ovšem 
neškodilo, aby diplomantka naznačila metodiku, jakým způsobem by se při testování mělo 
k těmto specifikům přihlížet? Testy jsou totiž konstruovány tak, aby změřily školní zralost 
dětí z řad majority pro zvládnutí požadavků školy s převahou žáků z majoritní populace.) 
Diplomantka dochází k závěru, že romští rodiče příliš snadno získávají odborné doporučení 
ppp pro zařazení dítěte mimo plnohodnotnou základní školu. Navíc školský systém na místní 
úrovni je zainteresován na tom, aby bývalé zvláštní školy neztratily svou klientelu. Nelze 
ovšem na druhé straně přehlédnout, že Romové vnímají bývalou zvláštní školu za školu 
vlastní, školu pro Romy, školu, která je pro ně (zdánlivě) ve všech ohledech výhodná (menší 
náročnost učiva, známé prostředí, blízkost domova, romští asistenti, finanční zvýhodnění 

některých aktivit atp.). Tento postoj je ovšem kontraproduktivní ke snaze zvýšit vzdělanostní 
úroveň nové generace Romů. 

V závěrech navrhuje diplomantka některá zajímavá opatření, která by měla zlepšit situaci při 
snaze o zvyšování vzdělanostní úrovně Romů. Diplomová práce je podložena rozsáhlým 
seznamem literatury. Z formálního hlediska lze práci vytknout některé chyby přepisu (práce 
by si zasloužila ještě jednu jazykovou korekturu) a převedení některých technických pasáží 
výkladu do poznámek pod čáru. 

zÁ VĚR: Jako vedoucí diplomové práce považuji předloženou studii za aktuální, v 
zásadě dobře a odpovědně zpracovanou a přínosnou v poznatkové bázi. Navrhuji 
hodnotit posuzovanou diplomovou práci známkou "výborně". 

24. srpna 2006 PhDr. Kazimír Večerka, CSc. 


