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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

1) Jak se dnes nazývají „zvláštní a pomocná škola“? Po koho jsou tyto školy určeny?
2) Co se stane se žáky, kteří ukončí ZŠ v 7. či 8. ročníku ZŠ?
3) Mohla by se autorka vyjádřit k etickému hledisku výzkumu? Konkrétně, jak zajistila souhlas rodičů dětí 

s účastí ve výzkumu tohoto charakteru?
4) Proč autorka uvádí kategorii „chodit ven“ zvlášť a nezařazuje ji pod kategorii „zájmová činnost“, které 

přiřazuje status „záliba“?
5) Opravdu se domníváte, že odpověď sedmileté dívky: ráda si hraju s kočárkem lze řadit pod „materiální 

potřeby“? 

Předkládanou práci s názvem Hodnoty dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 
(výzkumná sonda na ZŠ Chanov) hodnotím celkově jako kvalitně zpracovanou a v mnoha ohledech podnětnou 
diplomovou práci. 

Autorka si v práci klade několik cílů: 1) poskytnout čtenářům informace týkající se problematiky 
hodnot, morálního vývoje, vysvětlit základní terminologii a teorie, 2) specifikovat sociokulturně 
znevýhodňující prostředí a popsat existující výchovná a vzdělávací opatření pro žáky se sociokulturním 
handicapem, 3) předložit informace týkající se romského etnika, 4) zjistit hodnotovou orientaci žáků 
chanovské ZŠ, 5) zjistit názory a postoje učitelů chanovské školy na hodnoty dětí romského etnika.  

Práce je uspořádaná do klasické dyády – teoretické a praktické části. V teoretické části se autorka 
zabývá hodnotami a hodnotovou orientací, morálním vývojem dětí a výchovou k hodnotám, dále definuje 
sociokulturně znevýhodňující prostředí a popisuje vzdělávací opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Poměrně rozsáhlou kapitolu teoretické části tvoří kapitola Romové v české republice, kde se autorka 
zabývá historií Romů, možnými příčinami jejich současných problémů, výchovou, zvyky, tradicemi a 
hodnotami Romů. V teoretické části rovněž neopomíjí zmínit některé z relevantních výzkumů vzhledem ke 
sledovanému tématu. V praktické části pak autorka zařazuje kapitolu Prostředí výzkumu, kde čtenáře 
seznamuje se sociálně vyloučenou lokalitou Chanov, včetně podrobné charakteristiky místní ZŠ a problémů, se 
kterými se lokalita i škola potýká. Následuje kapitola Metodologie výzkumu, kde již představuje samotný 
výzkum kvalitativního charakteru, který na chanovské škole zrealizovala (polostrukturované rozhovory se 13 
žáky ve věku 7-16 let, dotazníky s 9 učiteli). 

Na práci oceňuji především:
 Volbu stále aktuálního tématu.
 Práci s velkým množstvím literatury a dalších relevantních zdrojů v teoretické části.
 Kapitolu Romové v české republice, která čtenáři přináší mnoho relevantních informací.
 Přehlednost, strukturovanost a ucelené pojetí teoretické části.
 Zrealizovanou výzkumnou sondu v chanovské škole, která přináší mnoho podnětů pro další úvahy o 

sledované problematice a může se tak stát inspirací pro další autory či další výzkumy.
 Přílohy – zde je cenná z hlediska možné analýzy dat především fotodokumentace hodnot, napsaných 

samotnými dětmi a přepisy rozhovorů s dětmi.

Za hlavní nedostatky práce považuji: 

 Některé zavádějící a neaktuální informace – např. str. 31 – Přípravná třída se dle novely Školského 
zákona č. 82/2015 již nezřizuje pouze pro žáky se sociálním znevýhodněním; dále termíny 
„zvláštní škola“ a „pomocná škola“ (např. str. 63 u charakteristiky výzkumného souboru!) již mnoho 
let neexistují; na str. 61 uvedena nepravdivá informace, že žáci, kteří ukončí ZŠ v 7. či 8. ročníku 
ZŠ nemohou pokračovat v dalším vzdělávání.

 V kapitole Romové v české republice se občas směšují teoretické a výzkumy podložené poznatky 
autorit s domněnkami a názory autorky, čtenář se tak místy hůře orientuje v tom, co uvádí 
literatura a co je mínění autorky. 

 Autorka si možná ani neuvědomuje, že sama v textu místy podléhá zkreslujícím informacím a 
názorům (často mediálně silně podpořeným), které prezentuje jako objektivní fakt (diskriminace, 
umisťování Romů do „zvláštních škol“, nezájem majoritní společnosti, nenabízení pomoci Romům 
atd.). Vlastní domněnky, názory a úvahy pro příště doporučuji zařadit do diskusní části. Touto 
tendencí je bohužel poznamenán i závěr celé práce, kde by se autorka namísto subjektivních názorů 
měla spíše vyjádřit k naplnění cílů práce a prezentovat hlavní objektivní zjištění své výzkumné sondy. 

 V empirické části poněkud neobratně formulovaná první výzkumná otázka: Prostřednictvím 
jakých hodnot se romské děti cítí šťastné a spokojené? Rovněž se domnívám, že získaná data mohla 
autorka podrobit hlubší analýze a vytěžit tak ze získaného materiálu více. 

 Práce by zasloužila ještě pečlivější jazykovou korekturu – vyskytují se zde překlepy u autorů jako je  
Miovský – Milovský, Vágnerová – Vagnerová, Piaget – Piagot apod., místy i horší stylistika.
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