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Disertační práce Radka Vorlíčka se věnuje problematice vzdělávání. Zaměřuje se na školu jako 
instituci sekundární socializace, která má v rámci skrytého kurikula potenciál vytvářet a reprodukovat 
sociální pozice skupin ve společnosti. Práci lze tedy dedikovat antropologii vzdělávání, resp. vědám o 
vzdělávání spíše než antropologii dětství. Ambice nechat mluvit žáky totiž v práci není naplněna.  Děti 
jako žáci jsou zde objektem situovaným do kontextu školy, nikoliv subjektem - aktérem, který 
vyjednává svoje pozice na základě svých rozhodnutí, motivací, porozumění sociální realitě a 
dostupných či osvojených strategií. To znamená, že se práce věnuje škole jako instituci založené na 
přítomnosti učitelů a žáků, kteří jsou zasazeni do pravidel – rámce školy a autora zajímají určité 
konstalace distance (exkluze a inkluze), které zde mohou nastávat. Cílem práce je v podstatě 
promýšlet a komentovat různé situace vylučování a zahrnování jedinců či skupin (prvoplánově 
labelovaných jako Romové) v kontextu reprodukce sociálních pozic ve společnosti.  

Autor se hlásí k internacionalistické tradici E. Goffmana. Pro autora to znamená, že se zaměřuje 
především na interakce ve školní třídě (na scéně) a kontexty jsou přiznány jen okrajově (zákulisí). 
Přestože se odvolává na Bourgouise, když kritizuje školní etnografie úzce zaměřené na instituci školy 
a školní třídy (s. 145), v podstatě svým přístupem tuto kritiku nepřekračuje. Když uvažuje o 
kontextech, rýsuje je jen v hrubých rysech. Vyzdvihuje je v okamžiku, když jsou transparentní na 
scéně, okolnosti, které bezprostředně nedefilují před očima badatele, pomíjí. Autor dokonce 
rezignuje na kritické zhodnocení povahy vzdělávacího systému a vzdělávací politiky na Slovensku a 
v Čechách (odmyslíme.li prvoplánovou kritiku managementu školy a učitelů, popřípadě multicipality). 
Dědictví z minulosti, důsledky liberalizace vzdělávacího trhu, spory o politiku inkluze, stejně jako 
politická a materiální podpora vzdělávání žáku se specifickými vzdělávacími potřebami jsou 
významným rámcem, který je ve hře a který jako aktér působí na další zavztažené aktéry. Navíc 
v závěrech si autor klade otázku: Jakým směrem se bude vyvíjet vzdělávací systém (S. 187). Ptám se 
proto, jak ji může zodpovědět?  Zastává stejnou pozici jako většina obyvatel státu se a domnívá se, že 
všichni přece víme, jak to se „školou“ je? Autor dále netematizuje odlišné postavení Romů na 
Slovensku a v ČR, aby předešel námitkám, že tyto dvě sociální reality lze jen těžko srovnávat.   Jistě 
přínosem by bylo pracovat i s odbornými studiemi, které řeší otázku vzdělávání Romů na Slovensku. 

Samotná práce je  vybudována na sekvenci expozic interakcí v rámci školní třídy, kdy situace je 
popisována jako komunikace mezi dvěma subjekty. Těmi je škola x žáci, učitel x žák, třídní kolektiv x 
žák, popřípadě dvě vrstevnické skupiny ve vzájemné pozici. Absentuje analýza komunikací uvnitř 
školní třídy, zaměřená na postižení individuálních pozic všech přítomných aktérů a uvažování o 
sociální dynamice jako o výsledku těchto dílčích interakcí, které navíc mají svoji bázi mimo školu a 
mimo čas, který byl předmětem výzkumu (vztahy mají kořeny v minulosti, nejsou dané a priory, ale 
vyjednávají se).  Proč o tom píšu?  Autor se totiž analyticky a do hloubky nezabývá kořeny, důvody či 
okolnostmi, které vedou k ustanovování labelů, nálepkování či škatulkování, ale akcentuje to, co ve 
škole se vyjevuje. Jeho cílem totiž je představit mozaiku případů sociální exkluze (nejčastěji 
prostorové), kterou klade za vinu učitelům, škole nebo obecně společnosti. 

Je otázka, zda je to důsledek, který pramení z povahy výzkumu, či záměr, který výzkum designoval.  
Autor realizoval po dobu svého výzkumu pobyt na 12 slovenských a českých školách, musel 12 
vstoupit do terénu a projít procesem přijetí ze strany informátorů. Postavil před sebe náročný úkol i 
s ohledem na tvorbu dat. Právě toto podle mne vedlo k již výše naznačované šíři záběru studie, která 



(šířka) se nutně promítla do možné hloubky promýšlení expozic. Možná i proto práce vyznívá jako 
neúprosná kritika školství, která nepřekvapivě ukazuje romské žáky jako oběti systému, stejně jako 
když se tak neděje, je romství jako klíčová identifikace autorem komentována. Zajímavé by bylo 
překročit toto apriorní obviňování a hledat další roviny a hloubky vztahu. 

Možná jednou z cest je zaujetí pozice kritika metodologického nacionalismu. Není od věci odložit 
etnické brýle a školu/školní třídu/sekundární socializaci nahlížet např. skrze koncept sociálního pole, 
do něhož vstupují lidé s různými kapitály a habity a které nabízí zisky v oblasti jednotlivých kapitálů. A 
kategorie etnicity pak registrovat až v případě, že skutečně vstoupí do významů, které ustanovuje 
interakce. Zajímavé by bylo sledovat procesy vyjednávání, jak aktéři svá východiska a přicházející 
nabídky (školy, médií, veřejného prostoru atd.) zapojují do hry, jaké strategie volí a jak jim rozumí 
(interpretují je). Např. ve vztahu k předkládané studii prosté konstatování, že za exkluzí stojí 
příslušnost dítěte k určité lokální skupině Romů či adresa bydliště, nevysvětluje, co se za těmito 
labely skrývá. Jsou to opravdu pouze významy, (i) které přicházejí zvenku a jsou internalizovány, jak si 
lze domýšlet z textu nebo (ii) naopak jsou používány jako následek určitého chování/jednání aktéra a 
jejich užití spočívá v potřebě pojmenovat „nepřijatelnost“, nebo (iii)  jsou to etické pojmy badatele, 
které se snaží popsat sociální realitu? 

Práce obsahuje řadu dat, která dávají oporu uvažovat o procesu vyjednávání pozic v instituci 
školy/školní třídě/vrstevnické skupině (třídním kolektivu). Z hlediska textu studie jsou data 
rozmělněna do oněch výše zmíněných expozic. Textu by prospělo vytvořit syntézu, která by shrnula 
napříč kazuistik (expozic) určité aspekty, které se autorovi při pozorování ve škole vynořily. Např. 
zajímavá jsou data o všech možných způsobech prostorového vyčleňování žáků. Autor nechává ale na 
čtenáři, aby si domýšlel, že tato exkluze/inkluze může probíhat jak na úrovní multicipality, jak na 
úrovni managementu školy, jak na úrovni managementu učitelky, tak na úrovni vrstevnické skupiny, a 
ve vztahu ke každé úrovni toto vyjednávání má jinou povahu a jiné efekty. Přestože kvalitativní studie 
nemůže být vyčerpávající, tato generalizace na základě dat by byla vhodná.  Další téma, které volá po 
syntéze je téma sociálních labelů. V závěru autor sice mluví o sociálních kategoriích (kategorizaci 
společnosti), které se na procesu exkluze/inkluze podílejí. Jeho vyjádření jsou však relativistická a 
vzdávají se možnosti vyzdvihnout dílčí ne nezajímavé závěry.  Výjimku tvoří komentovaný poznatek, 
že ve školách, které usilují o inkluzi, se stigmatizující etnická charakteristika tolik neuplatňuje a bylo 
by dobré se od autora dozvědět  proč.  Zajímavé by bylo uvažovat a dále promýšlet postoje a 
jednání/chování žáků, kteří jsou obětí exkluze. Z textu vyplývá, že řešením je spíše rezignace, někdy 
izolace v rámci vlastní segregované skupiny a jen okrajově je popisována aktivní (byť) marná snaha 
změnit řád. Právě prohloubení interpretace Aleše ze školy M. D. Rettigové a zavztažení textu 
Bittnerové, Doubka a Levínské (2011) by bylo zajímavé. Také případ Mirka, který se stále pokouší 
zapojit do kolektivu účastí na aktivitách a jejich akceptací, by stál za hlubší analýzu. Nejsou jeho snahy 
o inkluzi např. povzbuzovány i rodinou, není to absence možnosti přijmout jinou identitu, zatímco 
např. Alešovi radí rodina „nedej se“ a své útočiště hledá v disentu (Doubek, Levínská, Bittnerová 
2015). Ve vztahu k dílčím tématům a na ně vázaným expozicím je zajímavé, že autor např. nerozvedl 
téma jazyka jako důležité podmínky komunikace/interakce, konkrétně nikterak nezmínil, že ve 
slovenských školách učitelé jsou konfrontováni s neznalostí slovenštiny u dětí z osad (srov. Kusá). 
Naopak z expozic se zdá, že děti jsou bilingvní. Mohl by se autor při obhajobě vyslovit, jaká data 
k tomuto problému vytvořil? 

Přestože těžiště práce Radka Vorlíčka nespočívá v syntéze na úrovni dat (formulování vlastních závěrů 
neabsentuje), neznamená to, že by práce rezignovala na vědecké interpretace. Ty se odehrávají 
v rámci expozic. Autor prokázal, že se seznámil s širokou bází literatury, kterou používá, aby 
legitimizoval svoje kroky a podpořil závěry, ke kterým v prezentovaných expozicích směřuje. V tomto 
směru je práce propojena se současnými rámci sociokulturní antropologie. V samotném závěru se 
autor snaží na jednom místě představit vytvořené expozice, aby si kladl otázku perspektiv škol. Je 
sympatické, že autor přínos své práce vidí v rovině růstu osobního – badatelského, stejně jako má 
ambici pomoci středoevropskému školství. Právě pozice autora v poli aplikované antropologie mu 
umožňuje psát hodnotící soudy, které by v kontextu základního výzkumu byly neadekvátní. 



Po formální stránce lze vyzdvihnout srozumitelný jazyk textu, který se i pro jistou repetetivnost čte 
velice dobře. Autor v tomto směru opakuje fakta a intepretace, ke kterým by se jinak čtenář musel 
vracet nebo si je domýšlet. Z hlediska formální podoby textu si zaslouží komentář přepínání mezi 
jazykovými kódy. Autor respektuje (většinou) jazyk originálu při citacích z literatury (což ovšem není 
přátelské vůči potencionálním adresátům – učitelům). Zároveň ale nerespektuje jazyk informátorů, 
potažmo daného sociálního prostoru. Mohl by tedy autor vysvětlit, proč přeložil výpovědi 
slovenských informátorů do češtiny, resp. proč slovenštinu nerespektoval při tvorbě dat? 

Na předkládané disertační práci oceňuji, že se věnuje tématu vzdělávání z pohledu antropologie. 
V širokém záběru představuje typické projevy exkluze až šikany, které se mohou v prostoru školních 
tříd a škol objevit. Práce je impulzem znovu se zamýšlet nad kořeny procesů exkluze jedinců a skupin, 
nad formami jednání (či habituací), které k nim vedou. Stejně tak by bylo vhodné analyzovat případy, 
kdy tomu tak není a ptát se, jak a  jací i aktéři (lidští i ne -lidští) se na tom podílejí. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 27. 9. 2017 

Dana Bittnerová 


