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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

   
Diplomovou práci s aktuálním tématem nazvanou Motivace romských dětí ke vzdělávání a 

učení hodnotím jako podprůměrně zpracovanou diplomovou práci. Cíl diplomové práce 
není jasně definován, autor uvádí cíl výzkumu, kterým je analýza motivace romských dětí 
ke vzdělání. Práce je koncipovaná jako teoreticko - empirická.
     Teoretická část vychází z vhodně zvolené literatury. Text je podnětný, nastoluje řadu
zajímavých pohledů a perspektiv. Vymezuje pojem Romové a uvádí ho do kontextu 
s historií, školou, učením, sociálním znevýhodněním, motivací a učební činností. Poslední 
kapitola teoretické části se týká pedagoga a jeho práce s motivací v kontextu s romskými 
žáky.
    Empirická část obsahuje kvalitativní etnografický výzkum metodou pozorování. Autor 
pokládá tyto výzkumné otázky: Jak působí sociokulturní a odlišná historická východiska na 
motivaci romských dětí k učení? Jaké jsou kritické momenty u romských dětí a motivační 
krize ovlivňující vztah k učení v kontextu prostředí sociálního vyloučení? Výzkumný vzorek 
není přesně definován, jedná se o děti z nízkoprahového centra provozovaného organizací 
Cheiron T, o.p.s.ve dvou věkových skupinách (6-11,15-26), k výzkumnému vzorku patří i 8
pracovníků NZDM, podstatnou část respondentů tvořilo i 13 rodičů romských dětí 
navštěvujících NZDM, předškolní děti – sourozenci klientů a návštěvníci KPS – rodiče.
Oceňuji přílohu s ukázkami diskuse s klienty.
   Práce s citacemi v textu i v Závěrečném seznamu literatury jsou uvedeny v souladu 
s platnou normou. Oceňuji přílohu s ukázkami diskuse.

Nedostatky diplomové práce:
- V teoretické části chybí vymezení základních pojmů z názvu práce: obecné a 

samostatné pojednání o motivaci, učení a vzdělávání 
- Výzkumná část postrádá objasnění základních pojmů včetně zákonitostí 

etnografického výzkumu
- je nepřehledná, postrádá nosnou strukturu, specifikace výzkumného vzorku je 

chaotická (“Skupina rodičů byla ve skutečnosti širší, neboť i rodiče, se kterými jsem 
neměl osobní a opakovaný kontakt jako u zmíněné skupiny, mi poskytli podněty 
k pozorování romské rodiny…“ s.36 )

- chybí odpověď na druhou výzkumnou otázku
- diskuse výsledků nelogicky pojednává o programu Začít spolu a konstruktivismu,  

pracuje s pojmem „teze“ a jejich potvrzováním (s.70-71) bez předchozích souvislostí
- teze nejsou v předchozím textu zmíněny
- není konkrétně vyhodnoceno, zda byl cíl práce splněn.
- Formální nedostatky se projevují ve stylistických nepřesnostech - (např.

nesrozumitelná věta na 8 řádků na s. 9)
- autor se odkazuje na výsledky svého vlastního výzkumu v teoretické části (s.15)
- na s. 30 se autor odvolává na výsledky výzkumu bez jeho bližší specifikace 
- Úvod ani Závěr se nečíslují
- chybí Seznam příloh



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: dobře

Datum, podpis: 15. 5. 2017

1. Na s. 30 píšete, že „…romské děti chtějí být s dětmi, které jsou stejné jako ony“.  
A „…na základě specifik menšiny formujeme podobu výuky pro většinu. Touto situací 
paradoxně otáčíme výukovou situaci směrem k pozitivní diskriminaci.“ Je inkluzivní 
vzdělávání řešením? Svoji odpověď zdůvodněte, případně navrhněte jinou možnost.

2. Na s. 32 píšete: „Zvyšování emoční bilance jednotlivých žáků a kolektivu třídy ve 
vztahu k učení stojí především na činnosti učitele“. Jakými způsoby toho lze 
dosáhnout?

3. Odpovězte, prosím, na druhou výzkumnou otázku, ke které se vztahovala metoda 
pozorování (s.34):         
Jaké jsou kritické momenty u romských dětí a motivační krize ovlivňující vztah k učení 
v kontextu prostředí sociálního vyloučení?

4. Na s. 71 píšete o potvrzování tezí – s jakými tezemi jste pracoval?


