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Tereza Janoušová zpracovala bakalářskou práci na základě své praxe v organizaci ROSA Kladno a 

dlouhodobějšího zájmu o problémy romského etnika. Cílem práce je zjistit a zhodnotit jaké motivační 

faktory pro vzdělávání se uplatňují u romských dětí konkrétní vyloučené lokality v Kladně ( str.8). 

Téma velmi dobře koresponduje se zaměřením studia. 

Práce je logicky uspořádaná, autorka se nejdříve na základě vhodně zvolených zdrojů zabývá 

teoretickými východisky práce – vzděláváním a jednotlivými motivačními faktory, všímá si vlivu 

prostředí, rodiny a specifickými charakteristikami romských dětí. V části 3.4 jsou dobře 

charakterizovány negativní vlivy prostředí konkrétní vyloučené lokality na děti, které zde žijí a na 

jejich zájem o vzdělání. 

V kapitole 4 se autorka pokouší srovnat projekt „ideální školy“ se skutečností 17. Základní školy na 

Kladně, kam děti z vyloučení lokality docházejí. Škola je bohužel popsána pouze na základě výroční 

zprávy zpracované školou a neukazuje tak řadu problémů při vzdělávání romských dětí, které ukazují 

rozhovory s dětmi i s jednou z učitelek, které autorka provedla. (viz Kapitola 7). Situace a působení 

školy by zasloužilo hlubší a kritičtější rozbor. 

O to větší význam by mohla mít činnost neziskové organizace ROSA Kladno z.s. (Kapitola 5)., která 

se zaměřuje jak na předškolní děti, tak na děti 6-12 let, žijící v lokalitě Kladno Dubí. Aktivity 

probíhají ve středisku, ale pracovníci také docházejí do romských rodin a do prostředí, kde děti žijí. 

Autorka představuje řadu úspěchů, kterých bylo dosaženo. Přesto tato organizace má v současné době 

řadu pro neziskové organizace typických problémů (financování, personální zajištění atd.) a musí 

některé aktivity omezovat. 

V 6. kapitole se autorka pokouší formulovat návrhy na zlepšení. Její návrhy se ale pohybují ne obecné, 

celostátní rovině a jsou známé. Svědčí o tom, že autorka problému vzdělávání romských dětí rozumí. 

Myslím, že by se měla podrobněji zaměřit na možná zlepšení v 17. Základní škole na Kladně v práci 

organizace ROSA z.s. Mohla by to provést v rámci obhajoby. 

Rozhovory, které autorka provedla s učitelkou, a 5 romskými dětmi ze třetí třídy velmi dobře ilustrují 

většinu problémů, které jsou v práci uvedeny a přes malou četnost jsou důležitou a vhodnou částí 

práce. 

Závěr práce přehledně shrnuje hlavní myšlenky, poznatky a závěry jednotlivých kapitol, vč. již 

zmíněných návrhů na možná zlepšení.  

Pokud jde o formální stránku, práce bohužel obsahuje drobné překlepy, ale celkově je čtivá a 

přehledná.  

 Na základě výše uvedených skutečností práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  

 C -  dobře. 
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