
Posudek diplomové práce Davida Beňáka Terénní sociálně výchovná práce 
v romské komunitě 
71. S., 40 titulú odborné literatury, 10 legislativních norem, 7 internetových zdrojú, 2 interní 
materiály, pečlivá formální stránka, oceňuji shrnutí na konci každé kapitoly. 
Práce Davida Beňáka zpracovává problematiku sociálně pedagogicky velmi cennou, neboť se 
zdá, že v současnosti dochází k oživení zájmu o tzv. romskou problematiku. Ukazuje se, že ani 
vládní koncepce romské integrace, ani činnost romských poradcú a romských terénních 
pracovníkú nevede k sociální inkluzi. Na úrovni samospráv začínají být více než v minulosti 
prosazována silová řešení segregačního typu, kdežto možnost využít komunitní zdroje 
k dosažení pozitivní sociální změny je i nadále podceňována. 
Celkový charakter práce: 
Předložená diplomová práce má kompilačně deskriptivní, informativní povahu, autor vychází 
z běžně dostupné literatury a koncepčních vládních materiálú, informačně vytěžuje též projekty 
nevládních organizací a kumunitní plány měst. 
Ke struktuře textu: 
Klíčový pojem diplomového textu, sociálně výchovná práce, je dán do souvislosti se 
současným pojetím sociálně pedagogické pomoci, což autorovi umožnilo věnovat pozornost 
celé řadě projektů a pomáhajících aktivit. 
Po stručném vymezení pojmů je představena jako prúlomový dokument práce s Romy v ČR 
tzv. Bratinkova zpráva, dále je pozornost věnována koncepci romské integrace, a to zejména 
z roku 2000. K obhajobě kladu otázku, k jakým posunům došlo v každoročně 
inovovaných koncepcích do roku 2006. 
S porozuměním, byť stručně, je popsáno specifické prostředí romské komunity a rodiny. Dúraz 
je položen na antiopresivní rétoriku, otázka vlastní aktivity a iniciativy romské komunity je 
v diplomové práci ponechána na okraji. 
Historické ohlédnutí za sociálně výchovnou prací v romské komunitě je pojato stručně. U 
obhajoby prosím vyjasnit, v jakých oblastech autor spatřuje hlavní proměnu 

pomáhajícího paradigmatu sociálně výchovné práce. 
Oceňuji komplexní obraz terénní práce pracovníků obcí s rozšířenou působností (?), který je 
představen prostřednictvím popisů sociálně výchovných aktivit obsažených v náplni práce. 
Aktivity dalších pracovníkú podílejících se na soc. výchovné práci s Romy jsou podány pouze 
přehledově - asistent pedagoga, sociální asistent (měl být zařazen spíše za terénního soc. 
pracovníka), kurátor pro děti a mládež, koordinátor komunitního vzdělávání, krajský metodik 
komunitního plánování soc. služeb (postrádám probační pracovníky). 
Kapitolka věnovaná specifikúm komunitní práce v romské komunitě definuje její zásady a 
pokouší se odlišit práci s dětmi a s dospělými Romy. K obsahové konkretizaci komunitní 
sociálně výchovné práce dochází prostřednictvím představení vybraných projektú (Stolpinovo, 
Brno - romské středisko DROM s jeho projekty); je pozitivní, že se je autor pokouší hodnotit, 
textu by však slušel jejich hlubší a fundovanější rozbor. Podobný postup je uplatněn u dvou 
vybraných komunitních plánů (Ostrava a Ústí nad Labem) a projektů komunitní školy 
v Předlicích. 
Závěr textu nemá povahu zobecnění ani praktických doporučení, neukazuje ani pozitiva či 
nedostatky současného stavu inkluze romské komunity, je prostou sumací kapitol a témat 
diplomové práce. 

Závěr: Text D. Beňáka má vcelku ucelenou strukturu, zústává však často na povrchu 
popisovaných jevú. Doporučuji jej k obhajobě s předběžným hodnocením qobře. 
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V Berouně, dne 8. 1, 2007.:---------------------------- I 

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., vedoucí DP. 


