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1. Pokuste se stručněji vymezit cíl práce.
2. Zkuste podrobněji interpretovat zjištění, která se týkají výzkumné otázky č.3 

           (Z jakého důvodu je pro romské děti zvolená hodnota důležitá?)
3. Co byste zpětně po provedení výzkumného šetření změnila na jeho metodologii?

Předložená teoreticko-empirická diplomová práce je věnována velmi aktuálnímu a 
zajímavému tématu hodnot dětí a mládeže v kontextu sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol, přičemž šestá kapitola obsahuje empirické šetření 
autorky. Struktura práce je logická a kapitoly na sebe vhodně navazují.

Teoretické kapitoly jsou zaměřeny na terminologii, základní východiska týkající se 
tématu hodnot, morálního vývoje dětí a sociálního vyloučení. Součástí textu je popis romské 
populace, její historie, současného stavu, ale také psychosociálních odlišností. 

Empirická část práce je orientována na vyloučenou romskou lokalitu Chanov a místní 
základní školu. Prostřednictvím kvalitativního šetření se autorka pokusila o výklad hodnot, které 
romské děti spatřují jako důležité. Dále bylo zjišťováno, jaký postoj mají k hodnotové orientaci
romských dětí učitelé základní školy Chanov. Hlavním cílem výzkumu bylo dle autorky 
„zmapovat, jak přemýšlejí romské děti žijící v tak tristním prostředí, kterým je chanovské ghetto, 
ve vztahu k životním hodnotám“. V rámci empirického šetření bylo vymezeno pět výzkumných 
otázek, které se týkaly hodnotové orientace romských žáků.  Výzkumná data byla získána na 
základě realizace rozhovorů s dětmi a dotazníků pro učitele. Autorka měla k dispozici 13 
rozhovorů a 9 dotazníků. 

Pro vyhodnocení dat rozhovoru autorka využila metody otevřeného kódování. Dále bylo 
vyvozeno devět kategorií a uvedeny konkrétní výroky žáků. Návratnost dotazníků byla zhruba 
43%, a proto byla tato metoda v rámci výzkumu autorkou vnímána jako komplementární.
Získaná data byla vyhodnocena srozumitelně, ale si zasloužila by si podrobnější interpretaci 
(zejména výzkumná otázka č.3). Dále se autorka pokusila svá výzkumná zjištění porovnat se 
závěry výzkumů uvedených v teoretické části práce, což hodnotím stejně jako popis lokality 
Chanov kladně.

Cíl práce je dle autorky popisného charakteru, tedy „poskytnout čtenářům informace 
týkající se problematiky hodnot, morálního vývoje dětí školního věku, a pomocí teoretických 
východisek vysvětlit základní terminologii, koncepce a teorie“. Dále si autorka kladla za cíl 
přiblížit sociokulturně znevýhodňující prostředí včetně jeho negativních dopadů na romské děti, 
které v něm žijí, a popsat existující výchovná a vzdělávací opatření pro žáky se sociokulturním 
handicapem. Dále je v úvodu práce podrobněji rozveden. Cíl práce by bylo vhodnější zestručnit 
a definovat výstižněji.

Z obsahového hlediska je práce nevykazuje zásadní chyby. Po formální stránce práce 
odpovídá požadavkům na diplomové práce. Délka práce je odpovídající a téma je zpracováno 
srozumitelně. Místy se v práci objevují překlepové a gramatické nepřesnosti. Autorka správně 
pracuje s citační normou a v textu se opírá o dostačující informační základnu. Citace by však 
bylo funkčnější do textu zapracovat s větším podílem vlastních komentářů a interpretací. Text by 
potom působil konzistentněji a byl by navýšen autorský text.

Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře.


