
Posudek diplomové práce 
David Beňák: Terénní sociálně výchovná práce v romské komunitě 

Autor diplomové práce si zvolil téma náročné, mimořádně aktuální a významné. Pro jeho 
zpracování má nesporně předpoklady ve svém odborném a zkušenostním zázemí jako pracovník 
na místech,které se zmíněné oblasti dotýkají. 

Z formálního hlediska práce odpovídá stanoveným požadavkům. Má rozsah 78 stran textu 
přehledně strukturovaného a 1 přílohu dokumentující pracovní náplň terénního pracovníka ( zřejmě 
je převzata, zdroj není uveden)-Literaturaje uspořádána podle současné bibliografické 
normy,obsahuje prameny české a slovenské ( monografie,sborníky,normy a elektronické zdroje). 

Práce má charakter spíše teoretický , příklady projektů,plánů a charakteristika komunitního 
vzdělávání jsou také spíše uváděny v rovině cílů a principů,implementačních pasáží,jejich analýzy a 
hodnocení nejsou uváděny. Autor se zjevně snažil postihnout otázky sociálně výchovné práce 
v širokých kontextech a ve vzájemném propojení se sociální prací v romské komunitě .. To je jistě 
chvályhodný počin,nicméně se tím rozšiřuje prostor, který je řešen a zvolené téma se poněkud 
zasouvá. Kladně hodnotím,že se autor zabývá legislativními normami nejen v současnosti, ale 
odvolává se i k době minulé. Bez ohledu na ideově politický podtext by bylo vhodné,aby srovnal 
program "Komise pro cikánské otázky" z roku 1972, tzv. Bratinkovu zprávu a současný program 
Rady vlády. Které principy a požadavky se opakují, které jsou nové a v čem jsou příčiny zdaru či 
nezdaru záměrů. Jak se k těmto otázkám vztahuje činnost terénního pracovníka? 

V kapitole 7. charakterizuje činnost činitelů sociálně výchovné práce v romské komunitě a 
odděluje práci sociálního terénního pracovníka a streetworkera ( s.23 ) . Na s.24 -29 uvádí podrobně 
náplň činností terénního sociálního pracovníka celkem ve 30 lokalitách v České republice. Autor 
by měl při obhajobě sdělit~iak obsah činnosti hodnotí ve vztahu k dalším aktérům práce v romské 
komunitě, které dále uvádí ( asistent pedagoga, sociální asistent, kurátor pro děti a mládež at(l) 

Na s. 31 charakterizuje činnost již zmíněného pedagogického asistenta a odlišuje jej od asistenta 
pedagoga. Jen poznámku .": romští asistenti byli v experimentální podobě uvedeni do praxe již 
v roce 1993 - později byly prováděny několikeré úpravy. Mohl by rozlišit pedagogického asistenta 
a asistenta pedagoga? 

10. až 12 . kapitola přináší popis plánů a projektů, které se realizují v několika lokalitách. Mohl by 
při obhajobě uvést, v kterých lokalitách ajaké činnosti prováděl terénní sociální pracovník? 

Diplomová práce Davida Beňáka je zpracována s jeho příkJadnou zodpovědností a rozhJedem . 
Bohužel, jeho snaha po komplexním zpracování otázek podpory sociální inkluze Romů a 
prevence exkluze i problémů s ní spojenými , vedla k tomu , že se příliš zaměřil na celkové 
problémy a tím poněkud zmenšil plochu,která měla být ,podle mého soudu,věnována otázkám 
zvoleným za téma diplomové práce. 

Práci d o por II Č u j i k obhajobě. 
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V Praze dne 12.1.2007 
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