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Simona Pekárková se ve své diplomové práci rozhodla řešit velice aktuální téma. 
Soustředila se na problematiku vzdělání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
Konkrétně si položila otázku: Jaký vztah ke vzdělání svých dětí mají romské rodiny, které žijí 
nebo žily v sociálně vyloučených lokalitách a jak se tento vztah promítá do vůle rodičů 
motivovat děti к perspektivní vzdělávací kariéře? 

Zvolený problém sledovala v rámci vybrané sociálně vyloučené lokality v Kladně, kde 
získala ke spolupráci čtyři romské rodiny s dětmi - žáky ZŠ. Patrně z důvodu rozšíření vzorku 
pak do šetření zahrnula ještě jednu romskou rodinu žijící mimo sledovanou lokalitu, která 
svými východisky doplnila pestrost možných rodinných příběhů. Je třeba ovšem zdůraznit, že 
volba respondentů vyplývala z ochoty oslovených rodin, nikoliv z přání badatelky. Tím se 
platnost formulovaných závěrů omezila na okruh rodin ze sociálně vyloučené lokality, které 
jsou a priory ochotny s majoritou spolupracovat. 

Svůj výzkum autorka založila na zúčastněném pozorování (pracovala v místní školce) 
a na rozhovorech jak s členy vybraných rodin, tak s učiteli, případně sociálními pracovníky, 
kteří daným rodinám pomáhali a v lokalitě působili. V tomto směru lze velice pozitivně 
hodnotit realizovaný výzkum i jeho reflexi, kdy autorka přiznává, že se jí velmi často jen 
s obtížemi dařilo přimět romské respondenty к hovoru o tématech, které zajímaly ji a nikoliv 
je. Nicméně i z této zkušenosti učinila adekvátní závěr, že pro mnohé z romských rodičů 
tematizace školy a vzdělávací kariéry dětí nepatří к příliš promýšleným a prožívaným 
oblastem úvah a rozhovorů. 

Koncepčně pak svoji práci postavila Simona Pekárková na myšlence, jak vztah ke 
vzdělání souvisí se sociokulturním a socioekonomickým profilem lokality, která dle ní 
determinuje profil sledovaných rodin. Proto se v teoretické části věnovala představení lokality 
a její interpretaci v duchu kultury chudoby (byť s Lewisovou koncepcí bezprostředně 
nepracovala). Protože v lokalitě jednoznačně dominuje romská populace, věnovala se autorka 
stručně i migraci Romů po 2. světové válce do Kladna a do českých zemí. Tímto výkladem 
chtěla podložit a zdůraznit, že Romové netvoří žádnou vnitřně soudržnou komunitu, byť je 
majorita takto nahlíží. Tento názor, který zastává právě skupina badatelů sympatizující 
s nadací Člověk v tísni, je pravdivý v porovnání s životem Romů v osadě, neplatí však zcela 
v rovině reálné kooperace a předávání si kulturních vzorců v rámci sociálně vyloučené 
lokality (tato lokalita je provázaným sociálním organismem, byť v řadě ohledů s projevy 
sociální patologie), jak ostatně Simona Pekárková velice hezky cítí a popisuje. 

Vlastní výklad o pozici vzdělání v rodinách - v romských rodinách ze sociálně 
vyloučených lokalit pak v prvním kroku autorka prezentovala prostřednictvím „rodinných 
medailonků". Ty se pokusila jednotně strukturovat podle vybraných klíčových témat, která 
mohou ovlivnit a odhalit vztah jednotlivých rodin ke školní kariéře dětí. (Jazyk v rodině, 
Kontakt se školou, Domácí příprava, Vztah ke školní kariéře dítěte a Vzdělání ve vztahu 



k celé rodině.) V těchto pasážích autorka prokázala, že data dokáže nejen shromáždit a utřídit, 
ale že je dokáže i velice podrobně interpretovat. Zároveň je v textu vidět cit autorky pro 
mnohovrstevnatost významů, které jednotlivé výpovědi respondentů obsahují. Autorka navíc 
dokázala prezentované výpovědi dávat do kontextu života jednotlivých rodin, čímž opět 
zvýšila interpretační dosah svého textu. 

Zvolené tématické okruhy pak autorka shrnula ve dvou krocích. V prvé řadě se 
pokusila poznatky o vztahu romských rodin ke vzdělání dát do kontextu s životem v sociálně 
vyloučené lokalitě a interpretovat vzdělávání ve smyslu žádoucí či implantované životní 
strategie obyvatel lokality. V druhém sledu pak provedla diskusi, kdy se cíleně věnovala 
shrnutí poznatků, které získala ve sledovaných rodinách. 

Na tomto místě bych pak ráda komentovala několik zjištění, případně interpretací, 
к nimž autorka dospěla. Velice mne zaujaly pasáže o jazyce jako klíčovém prostředku 
socializace v kultuře. Poznání autorky, že dětem je vlastně prakticky uzavřen přístup 
к dokonalému zvládnutí jakéhokoliv jazyka (v rodinách se nerozvíjí komunikace v romštině, 
česky umí omezeně), pokládám za velice důležité. Omílané tvrzení, že romské děti nezvládají 
školu, protože neumí jazyk, tím nabývá nového rozměru. Problém totiž nemusí spočívat 
v absenci češtiny, ale v absenci komunikačního modu, který by předjímal analytické myšlení 
jedince. (Tím lze také vysvětlit, proč např. děti cizinců - děti jiného mateřského jazyka než je 
jazyk školy - většinou bez problému po zvládnutí jazyka prospívají). Zajímavé jsou též úvahy 
o autentickém romství, které autorka opět váže na jazyk. V tomto směru by ji odpověď daly 
etnologické a antropologické práce, které etnickou identitu neváží striktně na etnický jazyk 
(např. situace Irů). Poslední poznámka či přesněji řečnická otázka směřuje к celkovému 
závěru práce, kde autorka s radostí kvituje, že vztah rodin ze sociálně vyloučených lokalit ke 
vzdělání je vlastně hladný. Ptám se tedy, zda autorka jako budoucí psycholožka, zvážila i 
možný rozměr styl i/асе odpovědí romských rodičů? Tedy neříkaly někdy respondenti trochu 
to, co chtěla badate i slyšet? V řadě případů jistě ne, protože data Simona Pekárková 
ověřovala ve škole u učitelů žáků, přesto by mě její úvaha na toto téma zajímala. 

Těžiště prei ládané diplomové práce Simony Pekárkové spočívá ve shromážděných 
empirických daleci . jejich interpretaci. V tomto směru prokázala autorka schopnost 
pohybovat se v so lne složitém a jí neznámém terénu, vidět data a rozumět jim v jejich 
kontextu. Autorka také pokoušela informace vztahovat к relevantní literatuře. V tomto 
směru ovšem рои/ i systém odkazů, který já neznám a nepokládám jej ani za korektní vůči 
citovaným autoi ůi: případně pramenům (např. s. 35 poznámka 16). 

Práci Si m o- / Pekárkové hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze 23.8.20(4 PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


