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Uchazečka byla vyzvána k tomu, aby krátce představila rigorózní práci. Měla 

připravenou prezentaci v power pointu. Svoji prezentaci rozdělila na dvě části. 

Na část historickou, kdy porovnala historický vývoj tohoto etnika na českém a 

polském území paralelně. Od času příchodů Romů na tato území, přes období 

meziválečné, druhé světové války a období reálného socialismu, až do 

současnosti. Už v tomto období se ukazují rozdíly – např. ještě do 80. let 20. 



století Romové na polském území oficiálně kočovali. Potom se uchazečka 

zaměřila na to, co ovlivňuje špatnou situaci Romů v oblasti vzdělávání. 

Jmenovala tři hlavní činitele – ekonomické, sociální a kulturní.   

Analyzovala a porovnala programy ve věci romského etnika v Polsku v oblasti 

výchovy a vzdělávání.  Např. díky těmto projektům v Polsku vůbec vědí, kolik je 

vlastně Romů na polském území. Některé projekty jsou výrazně odlišné, 

některé podobné. Také to vyplývá z velikosti menšiny v ČR a v Polsku. Velmi 

podobný je program „asistenta pedagoga“ v ČR a „romského asistenta“ v 

Polsku.

Byly přečteny oba posudky spolu s formulovanými otázkami. Uchazečka 

odpověděla na otázky. Např. na téma plnění povinné školní otázky, kdy je 

potřeba je motivovat např. vhodnými příklady vzdělaných Romů hodnými 

následování. Např. zazněla otázka na vliv konzumní společnost na společenství 

Romů. Uchazečka konstatovala, že se jejich kultura vlivem konzumu vytrácí, 

rovněž působením medií. Na otázky členů komise a otázky oponentů 

odpověděla logicky, fundovaně a s přehledem.
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