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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?  

 

Cílem práce je porovnat situaci českých Rómů a australských Aboridžinců a na uvedených 

nejlepších příkladech vzdělávací praxe (rómští žáci v Britanii, Cherbourgská škola v Austrálii) 

doložit jaký má vliv vysoké očekávání ze strany školy na úspěšné vzdělávání.  

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné textů. 

 

Pro zvolenou koncepci práce ano. Je otázka, zda od dob Bernsteina, Bourdieu, Illicha a Rosenthala 

nevznikly další studie reagující na proměnu školských systémů v posledním desetiletí, na 

zkušenosti s multikulturalismem, integrací různých přistěhovaleckých vln.  

 

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

analýzy?  

 

Autorka se v argumentační části (nejlepší příklady) opírá o zprávu o integraci rómských dětí na 

několika britských školách a o publikované zkušenosti ředitele australské školy. Dále pracuje s údaji 

ze zpráv Amnesty Internation, Úřadu vlády, Ministerstva práce a sociálních věcí týkajících se 

problematiky rómského etnika. V projektu zamýšlený výzkum názorů na inkluzivní vzdělávání se 

nepodařilo uskutečnit. Podle mne chybí informace o výsledcích stávajícího vzdělávání v různých 

prostředích škol: autorka uvádí, že možná polovina rómských dětí chodí do škol hlavního 

vzdělávacího proudu. Chybí i informace o výsledcích vzdělání v praktických školách. Co se týče 

Aboridžinců, tak podobně chybí informace, jak je to na jiných školách.   

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Argumentace je trochu jednostranná, viz. připomínky k požitým datům. 

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Práce je autorská v tom smyslu, že diplomantka nalézá v řadě podkladů dostatek argumentů pro 

jednoznačné závěry o tom, jak by mělo vypadat vzdělávání obou menšin. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     V  

 

Úroveň odkazového aparátu odpovídá normě. Jazykově i gramaticky je práce na vysoké úrovni a 

dobře se čte.  

 

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

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

K protiprávnímu zařazení dvacítky rómských dětí do zvláštní školy, které tvoří motto celého textu, 

došlo před 10 lety. Jaká je současná praxe? 

 

9. Celkové hodnocení práce: 

 

Vzhledem k zavádění inkluzivního vzdělání jde o práci, která je nadmíru aktuální. Práci doporučuji 

k obhajobě. Jde o ucelený text s jasným směřováním a praktickým vyústěním. Vzhledem 

k námitkám, které jsem uvedl výše, navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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