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 POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: Oponentní 

Autor/ka práce:  Hana Rambousková, Mgr. 

Název práce:  Vliv nízkých očekávání na vzdělávání českých Romů a australských 

Aboridžinců. 

 

Vedoucí práce:  Milan Tuček, Doc., RNDr., CSc. 

Oponent/tka: Josef Kandert, Prof., PhDr., CSc. 

Navržené hodnocení: dobře 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíl práce je jasně definovaný a závěr, založený na tezi „přání otcem myšlenky“ cíli odpovídá. 

Ovšem vlastní argumentace autorky se nízkým očekáváním učitelů v České republice a v Australské 

federaci skoro vůbec nevěnuje. Argumentace je vedena velmi prvoplánově, tj. v duchu přání 

autorky, a opomíjí všechno, co se do tohoto prvoplánového dokazování nehodí. 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

První kapitola „Kritika vzdělávacího systému“ je celá založena na cizojazyčných i domácích 

studiích sociologů a dalších expertů a lze ji jen pochválit. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich  

Použitá data jsou v pořádku, kvalitní; jejich výběr však není nestranný; autorka pracuje jen s daty, 

která podporují její tezi. 

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Viz výše uvedené body, chybí nadhled a odstup od problému. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

V textu může čtenář sledovat kvalitní citace, text je doprovázený tabulkami. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

Diplomová práce je napsána dobrou češtinou, text je i čtivý; najdeme tu důkladný seznam použité 

literatury tištěné, stejně jako internetové 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

1) Autorka srovnává dvě dosti odlišné společenské a kulturní skupiny a při tomto srovnávání 

užívá pojmy (hlediska), které blíže nedefinuje a o nichž předpokládá, že mají v obou 

srovnávaných skupinách stejný význam, např. „bezdomovectví“, „zaměstnanost“.  

2) Problematické je i užívání etnonymu „Rom“ – kde vzala autorka jistotu, že oněch 200.000 

až 400.000 občanů ČR jsou Romové? Jak si definuje „národ“, „národnostní menšinu“, 
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„etnickou skupinu“?  

3) Na str. 30 autorka zmiňuje kriminalitu Romů a zmiňuje, že neexistují spolehlivé statistické 

údaje. Pokud si vzpomínám, že možným vysvětlením je právě problém zjišťování romské a 

ne-romské identity. Vedly se o tom v devadesátých letech minulého století velké debaty. 

4) Kde získala informaci, že učitelé obou jejích skupin – Romů a Aboridžinců – nemají o děti 

zájem a nevěnují jim náležitou pozornost? Nevím jak v Austrálii, ale v ČR existují skupiny 

Romů (považují se za Romy), kteří jsou vysoce vzdělaní a tedy i kvalifikovaní.  

5) Plně souhlasím s autorkou, že důležitým faktorem je kvalita učitelů (z práce se ale 

nedozvíme jaká je), ale podle mého názoru neméně důležitým faktorem je školní docházka. 

Autorka na tento jev narazila v kapitole o Chris Sarra-ovi a Cherbourghské škole. Tomu se 

podařilo dosáhnout, díky osobnímu nasazení, skoro stoprocentní školní docházky. Pokud si 

vzpomínám, tak ve Velké Británii bylo vyplácení sociálních dávek rodičům vázáno na 

stoprocentní školní docházku jejich dětí; v ČR žádný takový motivující prvek neexistuje. Co 

autorka ví, anebo si myslí o významu intenzity docházky do školy? 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

1) Je škoda, že kolegyně Rambousková nevzala v úvahu studie kolegů a studentů ze skupiny „školní 

etnografie“, které vznikly na Pedagogické fakultě UK; možná by jí byly k užitku. 

2) Jen drobná poznámka: není důvod užívat v češtině termín „Aboridžinci“, čeština rozlišuje 

Australce (původní obyvatele) a Australany (kolonisty a potomky kolonistů). 

3) Jak je to s dějiny „zvláštních škol“ a s jejich zaplňováním „obtížnými“ dětmi? Mám takový 

dojem, že hlavní nárůst „obtížných dětí“ do zvláštních škol nastal až v Husákovské éře, anebo se 

mýlím? 

 

Celkové hodnocení práce: 

Velmi si cením autorčina nápadu, ale srovnávání není zase až tak jednoduchou záležitostí jak si 

nejspíše myslí. Podle mého názoru podcenila komplexnost problému, je rozdíl mezi psaním 

odborné práce, a tou diplomový text je, a psaním angažovaného článku, který má čtenářstvo 

burcovat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Datum: 2. června 2016                                                             Podpis:  
 

 


