
Posudek 

na diplomovou práci Jitky Vernerové zpracovanou na téma Přístupy ke vzdělání 

romských žáků 

Předložená diplomová práce byla zadána na aktuální téma. Jejím cílem bylo posoudit 

přístupy ke vzdělání romských žáků jako nástroje prevence kriminality. Její téma však bylo 

diplomantkou zúženo na relativně dílčí úsek, a to na zhodnocení projektu Prevence kriminality a 

jeho aplikaci v jedné lokalitě - v České Třebové. Uvedený projekt však není výhradně 

orientován na Romy, ani na jejich vzdělávání, i když mohou být do tohoto projektu zapojováni. 

Je proto otázkou, zda posouzení pouze tohoto projektu naplňuje název a širší zadání diplomové 

práce, ve kterém je konstatováno, že „Cílem práce je charakterizovat jednotlivé přístupy k 

vyučování Romů v České republice“ a že v práci „bude charakterizován současný přístup ke 

vzdělávání romských žáků“. 

Celá práce má převážné popisný charakter a působí poněkud nesourodě. Za přínosnou 

považuji zejména první kapitolu, ve které jsou na základě prostudované literatury vymezeny 

základní kategorie a uvedeno postavení Romů v naší společnosti. Za tuto kapitolu jsou 

zařazeny kapitoly věnované projektu Prevence kriminality, který není zaměřen na sledovanou 

problematiku, práci Centra naděje na sídlišti Borek  a činnosti Domu dětí a mládeže Kamarád 

v České Třebové. Hodnocení konkrétních aktivit  těchto institucí zapojených do projektu je ze 

strany diplomantky převážně subjektivní, není podloženo žádnou hlubší vědeckou analýzou a 

problematiky vzdělávání Romů se dotýká pouze okrajově.  

Při zpracování práce diplomantka vycházela z uvedené literatury a pramenů. 

Předložená práce je doložena seznamem literatury a je doplněna početným odkazovým 

aparátem a přílohami. Je napsána kultivovaným odborným jazykem. Po formální stránce jsem 

v práci neshledala žádné nedostatky. 

V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky: 

1. Zda byly realizovány projekty orientované speciálně na vzdělávání Romů a s 

jakými výsledky? 

2. Na základě jakých vědeckých metod bylo možno zhodnotit sledovaný projekt 

Prevence kriminality v České Třebové a jeho výsledky?  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Její kladné hodnocení podmiňuji 

úspěšným vyvrácením připomínek uvedených v posudku. 

Klasifikace 

V Praze dne 20. 7. 2016   PhDr. Milena Tichá, CSc. 


