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Posuzovaná diplomová práce je zaměřena na problematiku vztahu menšinových žáků a 

jejich rodičů ke škole e vzdělání. Pokud se setkáváme se školsky neúspěšnými žáky především 

z romské menšiny, většinou je vysvětlení jejich výsledků ve škole jednoduché - nemají vztah к 

učenia vzdělání, nechápou jeho význam, nejsou orientováni na budoucnost. Naštěstí už je spíše 

řídké (alespoň na veřejnosti) tvrzení, že jsou vrozeně méně disponování, že jim chybí 

schopnosti. Ovšem pokud zpochybníme tato stereotypní vysvětlení, je nutno přiznat, že vlastně 

dost dobře nevíme, proč tito žáci selhávají. Autorka se ke zvolenému tématu přibližuje ze strany 

rodiny a snaží se zjistit, jak to se vztahem ke vzdělání a chápáním jeho významu pro 

budoucnost u romských rodičů a rodin vlastně je. 

Základní postup, zvolený autorkou je až etnografický popis a následná analýza lokality, 

zvané Masokombinát v Kladně a jejích obyvatel. Jedná se o prostředí, kde jsou soustředěny 

"problémové" rodiny z Kladna. Autorka od počátku vysvětluje, o jaké prostředí se jedná, 

protože běžnému obyvateli je tato lokalita velmi obtížně dostupná (nejen z důvodů územní 

izolovanosti). 

Na rozdíl od tradičně uspořádaných odborných prací v této obtížně hledáme oddělenou 

teoretickou a výzkumnou část. Autorka se o to pokouší, dokonce třetí kapitolu nazývá 

Teoretickou částí, ve skutečnosti se jí však téma vymyká z rukou a znovu je vtažena do 

konkrétní reality předmětu svého zkoumání. Nepovažuji to za nedostatek práce, protože 

autorka svůj popis a analýzu zkoumané lokality vždy zasazuje do rámce, tvořeného odkazy na 

teoretické práce. Musíríi navíc přiznat, že zvolený postup vtahuje do textu i čtenáře, protože 

práce je živá a plastická. 

Kromě popisu lokality, který je velice důležitý pro pochopení prostředí, významně 

ovlivňující chování a prožívání lidí v ní, se autorka zaměřuje na hledání odpovědí na otázky, 

položené v úvodu - jaký je vztah ke vzdělání v rodinách žáků, žijících v tomto prostředí. Používá 

kvalitativní metodu rozhovoru s matkami (i když popisuje i obtíže, které jí neumožňovaly vždy 

dodržet metodicky čistý postup). Velmi zasvěcený pohled jí umožnila dvouletá práce s dětmi v 

této lokalitě. Výsledkem je vhled do vnitřních souvislostí tzv. nezájmu, lenivosti, nechápání 

významu vzdělání u rodičů dětí. Ukazuje se, že řada z těchto jednoduchých nálepek ve 

skutečnosti znamená naše nepochopení toho, co tito rodiče prožívají, na jaké překážky narážejí 

a z čeho vyplývá jejich beznaděj. Je obtížné v krátkém posudku popisovat jednotlivá odhalení, 



doporučuji proto autorce, aby pro obhajobu zvolila někteý z případů, který považuje za 

ilustrativní a seznámila s ním komisi. 

Za významný poznatek, který (kromě hlubšího vhledu do problémů obyvatel zkoumané 

lokality) považuji závěr, ke kterému autorku dovedlo její zkoumíní - že totiž důraz na etnickou 

odlišnost, menšinovou příslušnost dětí a jejich rodičů je ve skutečnosti méně závažný, než 

situace sociální izolace a vyloučení, do které jsou vtlačeni, jistě částečně vlastní neschopností 

řešit některé problémy, ale především vlivem majoritní společnosti. To se týká bohužel i lidí, 

kteří mají v popisu práce pomoc a službu ostatním - od poštovního doručovatele přes učitele až 

po sociální pracovníky. I zde by bylo vhodné, kdyby autorka při obhajobě uvedla konkrétní 

příklady, obsažené v její práci. 

Jako podnět pro diskusi při obhajobě navrhuji dvě otázky: 

1) Jak došlo u autorky к posunu od obvyklého chápání problémů romských žáků jako 

projevů jejich menšinové příslušnosti к pochopení, že se jedná o širší problém sociální izolace. 

Je tento pohled vyčerpávající, tj., lze tedy situaci romských obyvatel beze zbytku vysvětlit touto 

příčinou? 

2) Jaké kroky by bylo možno navrhnout v praxi pro dosažení změn v popsané situaci? 

Práce je, jak už bylo řečeno netradiční, ale velice zajímavá, psaná živě a s patřičným 

odborným rámcem. Autorka prokazuje citlivost jak při získávání dat tak i při jejich interpretaci, 

takže její práce je velmi užitečným přínosem do zkoumání celé problematiky. Jedinou 

skutečnou výhradu mám proti názvu práce, který vycházel z původního záměru, ale reálná 

práce se tématicky velmi odlišuje. 

Práce splňuje požadavky, kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji к obhajobě. 
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