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1) Shrňte prosím stručně základní výsledky Vašeho výzkumu. 
2) V čem spatřujete výhody a nevýhody faktu, že jste byl jako výzkumník součástí 

zkoumaného prostředí?  
3) Co pro Vás bylo při zpracovávání celé práce nejtěžší a proč? 
4) Co byste v problematice motivace ke vzdělávání a učení doporučil odborným 

pracovníkům, kteří pracují s cílovou skupinou Romů? (doporučení pro praxi) 
5)  

 

Předkládanou práci s názvem Motivace romských dětí ke vzdělávání a učení hodnotím jako 
velmi zajímavou a cennou především z hlediska autorovy dlouholeté (téměř dvacetileté) 
zkušenosti s dětmi romského etnika napříč věkovými kategoriemi. Tyto zkušenosti autor 
v práci dobře zužitkoval a předkládá tak čtenáři osobitý vhled do dané problematiky. 

Autor si v práci klade za cíl analyzovat motivaci romských dětí ke vzdělání. Celou práci 
uspořádal do klasické dyády – části teoretické a části empirické. V teoretické části se autor 
zaměřuje na popis specifik Romů - jejich historie, rodinné kultury, sociálního znevýhodnění, 
vztahu ke škole a vzdělávání, a v neposlední řadě motivace k učení. V praktické části pak 
autor popisuje vlastní výzkum, ve kterém se zaměřil na dvě základní výzkumné otázky: 1) 
jak působí sociokulturní a odlišná historická východiska na motivaci romských dětí k učení? 
2) jaké jsou kritické momenty u romských dětí a motivační krize ovlivňující vztah k učení v 
kontextu prostředí sociálního vyloučení? Výzkum autor realizoval v nízkoprahovém zařízení 
organizace Cheiron T, o.p.s. sídlící v Táboře v průběhu celého roku 2016. Jako základní 
výzkumné metody autor zvolil pozorování a rozhovory. Jak sám autor popisuje, základem 
pro výzkum bylo především průběžné zaznamenávání pozorovaného, slyšeného a 
prožitého v centru samotném. Dlouhodobý přístup autora do tohoto terénu a znalost 
prostředí tak umožnila zrealizovat zajímavý etnografický výzkum. 

 
Na celé práci oceňuji především: 

 osobní angažovanost autora, jeho nenahraditelné praktické zkušenosti a vhled do 
tématu  

 výběr etnografického designu výzkumu, který nebývá v diplomových pracích příliš 
častý 

 empirickou část práce a snahu autora popsat řádně všechny náležitosti 
realizovaného výzkumu (ačkoli je to v případě výzkumu etnografické povahy 
poměrně náročné) 

 vhodné zařazení příloh  

 samostatnost autora při zpracovávání celé práce 
 

Za nedostatky práce považuji: 

 nižší strukturovanost celého textu a horší větná stylistika – čtenář může mít místy 
problémy se sledováním autorových myšlenek, text by si rovněž zasloužil ještě lepší 
jazykovou korekturu  

 v tištěné verzi práce prázdná strana uprostřed textu 
 

 
 
 
 
 


