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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Stanovené hlavní a dílčí cíle se podařilo naplnit. Shoda obsahu práce s názvem je 

s připomínkou, neboť autorka pojednává o opatřeních na podporu vzdělávání specifické 

sociální podskupiny - romských dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, nikoli 

romských dětí obecně, jak implikuje název práce.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Kapitoly práce na sebe navazují a tvoří logicky uspořádaný celek.  

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Práce je na poměrně dobré jazykové úrovni, formální stránka splňuje požadavky kladené na absolventskou práci. 

Vyskytly se drobné překlepy a jazykové chyby, ve významnějším množství v praktické části. Odborná terminologie 

je v pořádku. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Autorka nevyužívá zpracování pomocí tabulek, grafů a dalších grafických materiálů. Zpracování výsledků 

průzkumného šetření do podoby grafů by vzhledem k nízkému počtu 5 respondentů nebylo na místě. Bylo možno 

využít přehledné tabulky, případně přiložit ilustrující obrazový materiál (fotografie), což by pozvedlo úroveň práce. 

Přílohy, vztahující se k praktické části jsou uvedeny vhodně: Podmínky spolupráce pro Klub matek a Předškolní 

klub, Seznam otázek a Přepis rozhovorů s respondentkami. 

    1           2     3       4 



 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Citace zdrojů a formát odkazů v bibliografii bohužel v mnoha případech formálně neodpovídají Metodice VOŠ 

MILLS a souvisejícím citačním normám. V kapitole 2.1.2 není zdroj informací uveden vůbec (až na jednu dílčí 

informaci). V kapitole 2.3.2 se autorka odkazuje na pramen (KAPLAN, 1999), který není uveden v bibliografii.  

    1           2     3       4 

 

 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Autorka využila relevantní a aktuální zdroje informací k danému tématu. Mohla použít také zdroj MŠMT: 

Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, který se přímo dotýká daného tématu 

na úrovni vládního koncepčního dokumentu. Využité prameny však považuji za dostačující. 

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část vypovídá o autorčině znalosti popisované problematiky. Autorka zdařile shrnula historické 

souvislosti se současnou situací Romů na území ČR, které jsou potřebné pro hlubší pochopení problematiky a 

sociálního kontextu formálního vzdělávání Romů ve školském systému. V šesté kapitole teoretické části mohla být 

podrobněji popsána a zhodnocena jednotlivá opatření na podporu romských rodin s dětmi a sociálních služeb pro 

rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Ve výčtu chybí opatření realizovaná NNO či školami (vzdělávací program 

"Začít spolu", komunitní školy, doučování, mentoring ad.) Postrádám zejména zmínku o tzv. předškolních klubech 

a klubech matek, přestože jde o služby následně zkoumané v praktické části.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

V praktické části autorka využila svého pracovního působení v popisované službě a navázaného vztahu důvěry 

s respondentkami, opírá se o své zkušenosti z praxe. Popsala šetřenou lokalitu U divadla v Sokolově, včetně 

sociálních a návazných služeb zde dostupných. Blíže charakterizovala službu Předškolní klub a klub matek, který 

zde působí, škoda, že schází kvantitativní údaje o této službě. Autorka vhodně zvolila metodu kvalitativního 

průzkumu. Oslovila pět respondentek - klientek zmíněné služby za účelem naplnění hlavního a dílčích cílů. Zvolené 

cíle neodpovídají plně názvu práce (hlavní otázkou je zjištění hodnocení vlastní rodinné sociální situace 

respondentek), avšak bylo jich v zásadě dosaženo. Ne zcela vyčerpaný zůstal dílčí cíl "pokusit se nalézt vhodnější 

řešení umožňující integraci romských předškolních dětí do mateřských škol". 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Odpovídá limitům daným Metodikou VOŠ MILLS. 

    1           2     3       4 



Formulace diskuze a závěrů práce 

Autorka v diskuzi zhodnocuje výsledky provedeného průzkumu, srovnává je s vytyčnými cíli. V souladu s dílčím 

cílem navrhuje možná opatření ke zvýšení docházky dětí do předškolních zařízení a polemizuje o jejich účinnosti. 

V závěru shrnuje výsledky své práce. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je přínosem nejen pro autorku samotnou, ale také pro rozvoj a směrování další činnosti  

v oblasti podpory vzdělávání romských dětí v sociálně vyloučené lokalitě v Sokolově. Může být 

inspirací dalším subjektům, usilujícím o zlepšení integrace romských dětí ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí do vzdělávacího systému v ČR. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
(1) Zhodnoťte prosím činnost, přínosy a nevýhody tzv. předškolních klubů, zřizovaných v sociálně vyloučených 

lokalitách, a srovnejte je s přípravnými ročníky. 

(2) cit. str.58: "Povinná předškolní příprava v mateřských školách představuje podle mě možné správné opatření. " 

Jakou formou byste uvedené opatření zajistila? Plošná povinnost, nebo výběrová? Kritéria výběru "povinných" 

dětí? Příp. odůvodnitelnost plošně zavedené povinnosti? 

     

Průměr z dílčích hodnocení:    1,8 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 9.6.2013      Podpis: M. Vančáková 

         


