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Rigorózní práce Elzbiety Mach má monografický charakter. Je rozdělena do pěti 
základních obsahových částí. 

V první části popisuje a charakterizuje obecně romskou populaci, kde se zaměřuje na 
dějiny migrace této minority s důrazem na příchod Romů na polské území. Podrobněji si 
všímá situace romské rodiny, romského dětství a postavení práce v prostředí Romů. 

Ve druhé části se již zaměřuje na edukaci Romů a na specifiku této menšiny 
v polském vzdělávacím prostředí. Rovněž zde analyzuje fungování ústavních projektů 
v Polsku, jako jsou speciální romské třídy, na asistenční službu a na pozici tzv. pomáhajícího 
učitele v polské škole v souvislosti s romským žákem. 

Ve třetí části analyzuje základní činitele, které mají vliv na nedobrou situaci v oblasti 
vzdělávání romských žáků, tyto činitele člení na ekonomické, kulturní a sociální činitele. 

Ve čtvrté části se soustřeďuje na analýzu situace a změn v této oblasti po změně 
společensko politické situace po roce 1989. Tj. jaké se objevily v této oblasti nové výzvy a 
možnosti, ale především se soustřeďuje na to, jak byly tyto výzvy využity, jak se vzdělávací a 
sociální situace Romů v Polsku změnila či nezměnila. Z toho, co zde autorka nabídla, nedošlo 
k nějaké výrazné změně k lepšímu. Spíše naopak – ostatně podobně jako v České republice.
Jsou zde popisovány a analyzovány národní vládní programy v oblasti národnostních menšin, 
především těch romských v oblasti integrace a multikulturality. To vše na pozadí evropských 
snah a projektů EU. Popisuje zde rovněž roztříštěnost romských organizací a jejich roli 
v oblasti vzdělávání romských dětí.

Pátá část se zaměřuje na situaci v České republice. Zde opět, ale krátce, popisuje 
migraci a historii tohoto etnika na českém a československém území. Především rozebírá 
situaci v oblasti vzdělávání romských dětí a zrcadlovitě popisuje problematiku zavádění a 
úspěšnosti nebo naopak neúspěšnosti programů a projektů státních i nevládních organizací 
v této oblasti. Pozastavuje se podobně i nad tím, zda využili Romové šance v souvislosti se 
změnami po roce 1989.

V části Doporučení a Shrnutí došlo na závěrečné srovnání situace Romů a především 
situace romských žáků a jejich vzdělání v obou sledovaných zemích. Dobře, že přitom použila 
pro přehlednost rovněž tabulky. Zjistila, že v mnohém se situace romských žáků a jejich 
vzdělanostní situace liší ale také shoduje. A odlišnost není dána pouze onou výraznou růzností 
v počtu Romů v Polsku a v České republice. 

Je dobře, že vznikla tato komparativní studie, můžeme zde vidět možnosti projektů 
v obou zemích, které jsou již druhou zemí využívány (romský asistent), nebo by mohly být 
využity (program v Polsku zaměřený na ukazování elit v rámci romské populace, což jeden ze 
základních principů práce s romskou školní mládeží). Autorka situaci romských žáků 



neomezuje pouze na jeden školní stupeň, ale všímá si dětí již od předškolní výchovy až po 
vysokoškolská studia.

Rigorózní práce Mgr. Elzbiety Mach patří k těm zdařilým. Jde vidět, že nejde pouze o 
nějakou účelovou práci k rigoróznímu řízení, ale o dlouhodobý zájem autorky o tuto 
problematiku. Lze to vidět i na práci s literaturou, je zde použito téměř 90 různých, i 
cizojazyčných bibliografických zdrojů různé úrovně. Autorka rovněž doložila, že se v této 
oblasti v Polsku angažuje v různých projektech a organizacích a rovněž v nedávné době 
absolvovala romistická podiplomová vysokoškolská studia. 

Otázku mám jednu: Vyberte některou z aktivit či projektů v Polsku, která je odlišná od těch 
našich, a mohla by pomoci v oblasti naší nedobré situace v oblasti vzdělávání romského 
etnika.

Předložená rigorózní práce Mgr. Elzbiety Mach splňuje požadavky kladené na tyto 
práce a doporučuji ji k obhajobě.
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