
Posudek na diplomovou práci Veroniky Seqnensové "Etnická minorita Romové v české 
společnosti. Ke specifikům romského etnika v kontextu požadavků současnosti." 

Předkládaná diplomová práce teoretícko-empirického či spíše teoreticko-aplikačního 
charakteru pojednává o problému romského etnika v české společnosti především od 90. let 
mínulého století. Jde tedy o téma - možno říci - stále aktuální, jehož význam dnes ovšem 
roste zejména v souvislosti s aktuálností celkové multikulturní problematiky. 

Práce je dosti rozsáhlá (125 stran textu a 25 stran příloh), což souvisí jednak se širokým 
záběrem pohledu diplomantky na Romy, jednak s důkladností autorčina přístupu: diplomantka 
se snažila napsat ucelený text o situaci Romů v současností ve všech podstatných momentech, 
a to na základě - pokud možno - konkrétních údajů a za využití přístupu různých 
společenských věd. I na seznamu literatury je patrné, že se jí podařil opravdu shromáždit 
mnoho pramenů různého druhu (Seznam literatury zabírá celých pět stran!), které v textu 
velice vhodně využívá (za dodržování zásad etiky vědecké práce s citacemí.) Je jasné, že 
získat relevantní a aktuální data o romském etniku v naší společnosti je samo o sobě velkým 
problémem, a je diplomantčiným velkým plusem jednak to, že data z různých oblastí vůbec 
objevila, jednak to, že s nimi zachází střízlivě, je si vědoma jejich nedostatků i určitých úskalí 
pří jejich interpretaci. 

Struktura práce je logická: od uvedení do problematiky přes historický exkurz (informačně 
dobře zhuštěný) a uvedení základních dat o romském etniku u nás v současnosti až k analýze 
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jednotlivých důležitých oblastí života Romů (kulturní tradice a jazyk, způsob života, životní 
úroveň, bydlení, práce a zaměstnanost~ vzdělání) a k otázkám soužití české majority a romské 
mínority. Jednotlivé kapitoly postihují ve jmenovaných okruzích otázek vždy to podstatné, a 
to - což je důležité - nikoli v černobílém pohledu (samozřejmou součástí je zde i uvádění 
vlastního názoru autorky a jeho argumentování). 

Práce je psána čtivě a srozumitelně (možno říci i přesvědčivě), aniž by autorka sklouzávala 
k žurnalismu (neodpustím si jen poznámku k občasnému podceňování pravidel interpunkce
koncentrace např. v kapitole ,,Závěrem"). 

Pokud jde o formální kulturu práce, je třeba ocenit způsob prezentace dokumentačních 
materiálů, zejména grafů, v nichž autorka zpravidla zpracovávala statistické údaje sama. 

Závěr: 
Diplomovou práci Veroniky Sequensové jednoznačně doporučuji k obhajobě - diplomantka 
v ní naplnila cíle, které si příjtjím zpracování kladla (viz úvodní partie) a bezesporu 
prokázala své velmí dobré předpoklady a schopnosti k samostatné práci v oboru. Navrhuji 
klasifikaci výborně. 
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