
Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Terezy Janoušové 

Děti z vyloučené lokality Kladno Dubí, Na Vysokém a jejich motivace ke vzdělávání. 

 

Cílem práce podle autorky je zjistit a zhodnotit:  

1)jak dané motivační faktory ovlivňují motivaci romských dětí ze sociálně vyloučené lokality (Kladno 

Dubí, Na vysokém), ke vzdělání, 

2)na základě těchto zjištění navrhnout řešení ke zlepšení jejich motivace ke vzdělávání.  

Na začátku se autorka zabývá problematikou motivace dítěte ke vzdělávání a sociálním vyloučením. 

Definuje pojmy motivace a vzdělávání. Podrobně rozebírá jednotlivé motivační faktory (prostředí, ve 

kterém se odehrává život dítěte, zejména jeho rodina; škola a pedagog; věk dítěte a vrstevnická 

skupina. Velmi zajímavé je ve čtvrté kapitole vřazení textu o ideální základní škole autorky 

Tannenbergové, viz 4.1. Zařazení je vhodné, proto, že Tannebergová hovoří inkluzi. Zároveň se tím 

nastavují žádoucí kriteria školy. Autorka práce dále v části 4.2 uvádí problematiku základní školy 

vzhledem k dětem ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Jsou to klíčové informace pro pochopení 

neúspěšnosti romských žáků ve škole českého vzdělávacího systému. V části 4.3 následuje rozboru 

osobnosti pedagoga romských žáků. Ve všech výše uvedených textech autorka projevuje velmi dobrý 

přehled o dané problematice a vychází z renomovaných autorů. V části 4.4 autorka práce rozebírá 

fungování 17. Základní školy na Kladně a v kapitole 4.5 ji srovnává s ideální školou. V kapitole 5.  

autorka práce popisuje fungování střediska ROSA Kladno, z.s.. Odůvodňuje jeho obrovský smysl pro 

předškolní a školní děti, neboť je úspěšně řešen vstup romského dítěte do školy přípravou ve 

„školce“. V další školní docházce je vědomě ze strany školy a pedagogů podporována motivace žáků 

při vyučování. Dále mohou děti po škole navštěvovat klub, kde děti smysluplně využijí volný čas a 

skrze dynamiku sociální skupiny je u nich individuálně podporována motivace ke školní docházce. 

Samozřejmostí je pomoc dětem s domácími úkoly, kdy je rodič přítomen a učí se, jak se svým dítětem 

má pracovat. To vše opět podporuje školní úspěšnost a tím sebevědomí dítěte.  

V kapitole 6. podává autorka návrhy na zlepšení. Soustřeďuje na problematiku sociálního bydlení a 

změny ve vzdělávání dětí. Zlepšením bydlení se vytvářejí vhodnější podmínky pro mimoškolní 

přípravu žáků. Dále jako pozitivní vidí autorka povinný rok předškolního vzdělávání. To je sice pro 

rodiče z vyloučené lokality Kladno Dubí určitá překážka pro relativně velkou vzdálenost školy. Tento 

problém řeší organizace ROSA (jejíž fungování není ale v současnosti finančně stabilizováno). Návrhy 

autorky jsou reálné. Opírají se o rozhovor s pedagogem školy a o rozhovory s pěti dětmi, jedním 

chlapce a čtyřmi dívkami. Cíl práce byl splněn. 

Školní úspěšnost dětí, které navštěvují 17. Základní školu je nízká a převažují romští žáci. Autorka ale 

uvádí, že prognóza do budoucna je pozitivní, protože první třída školního roku2016/17 není 

charakteristická převahou romských dětí a žáci zde vykazují vyšší prospěšnost ve vyučování.  



V práci se vyskytují některé překlepy a nespisovné vyjádření (str.10, str. 18). Práce je logicky 

uspořádaná. Přehledná. Počet literatury je přiměřený pro tento druh práce. Citace jsou v pořádku. 

Autorka užívá odborný styl. 

Práci hodnotím velmi dobře. 

V Praze 19.6.2017      Mgr. Pavel Kuchař Ph.D. 


