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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké návazné výzkumy byste doporučila provést na základě Vašich zjištění?
2. Kategorie „zaměřenost na cíl“ je poměrně široká, spadají do ní představy o 

budoucnosti i příprava na vyučování, co Vás vedlo k jejímu stanovení?
3. V čem spatřujete specifičnost Vaší pozice jako výzkumnice v podmínkách šetření 

tohoto typu?
4. Skutečně jsme se na základě výzkumu dozvěděli, jak se nízké rodinné příjmy 

promítají do vzdělávací kariéry žáků? (s. 78)

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce M. Pulgrové přispívá k porozumění pohledu dětí žijících v podmínkách chudoby a 
sociální exkluze na vlastní vzdělávání, konkrétně přináší jejich náhledy na školní realitu, roli 
učitele, budoucí kariéru, umožňuje porozumět, jak děti samy prožívají a interpretují situaci 
ekonomické tísně a sekundárně také otevírá pohled do reality romské rodiny v oblasti 
poskytování vzdělávací opory.

Na práci oceňuji:
Jasná, dobře formulovaná a logicky koncipovaná teoretická východiska, která skutečně 
komplexním způsobem představují problematiku chudoby a sociálního vyloučení v kontextu 
sociální a vzdělávací politiky, včetně přihlédnutí k regionálním specifikům Mostecka. 
Autorka se opírá o adekvátní literaturu, kterou s porozuměním interpretuje. Vzhledem ke 
zpracování zevrubné rešerše výzkumů provedených ohledně problematiky sociálního 
vyloučení, zjišťování postojů ke vzdělávání a vzdělávacích šancí dětí žijících v sociálně 
vyloučených lokalitách získává autorka také množství empirického materiálu, s nímž v 
diskusní části práce vede na základě interpretace vlastních výzkumných dat kritický dialog.
Výzkum je dobře připravený, promyšlený, ošetřeny jsou jeho etické aspekty, jsou splněny 
jeho cíle i zodpovězeny výzkumné otázky. 
Na základě přiloženého přepisu rozhovoru (Příloha č. 1) pozitivně hodnotím angažovanost 
výzkumnice, její snahu podpořit u subjektů výzkumu motivaci ke vzdělávání, navázat 
respektující vztah a získat tak přístup k jejich významům a interpretacím. Občasnou tendenci 
k edukaci, která by za určitých okolností mohla být na překážku, vyvažuje výzkumnice 
empatickým připojením. 

Díčí výhrady:
V příloze postrádám soupis kódů patřících k jednotlivým kategoriím. 

Závěr: Diplomová práce ukazuje subjekty výzkumu jako aktéry vlastního vzdělávání a 
rozšiřuje dosavadní porozumění problematice. Názory a perspektivy dětí jsou brány s plnou 
vážností, vzniká tak obraz dětství, které má výrazné pozitivní hodnoty, což považuji ze 
sociálně pedagogického i výzkumného hlediska za významné.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

5. 9. 2014 _______________________
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.


	Metody práce
	Obsahová kritéria a přínos práce

