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V žádném slova smyslu se nejedná o standartní bakalářskou práci. Práce se odlišuje svým tématem, kvalitou 
zpracování a v neposlední řadě také pojetím problematiky. Mimo to práce vyniká absencí zbytečných pasáží, 
precizně předkládá argumenty, které postupně vrství, až pojímá témata, která na začátku práce otvírá.  
 
Posudek samotný by mohl být krátký. Výběr tématu „Práce dětí z asijských komunit v České republice“ je 
aktuální a jak v práci autorka sama píše, při jeho zpracování se setkala se zájmem o téma z řady odborných 
institucí a s opětovným sdělením, že tomuto potřebnému tématu se nikdo nevěnuje a informace k němu 
absentují jak v české, tak v zahraniční literatuře. Výborné je i použití relevantní odborné literatury, jejíž 
kvalita  a množství a především na ní postavená argumentace zásadně převyšují očekávanou normu. Až 
záviděníhodná je autorčina schopnost jednotlivé argumenty propojovat a stavět tak základy pro 
předkládaná tvrzení.  Ani o kvalitě dat není pochyb – autorka staví na zjištěních své mnohaleté práce a 
otevřeně postuluje otázky, na které nemá – a ani nemůže mít – odpovědi, z nich si pak vybírá jednu, kterou 
se zabývá. 
 
Práce svým způsobem přináší víc otázek než odpovědí, to je v tomto případě třeba ocenit, neboť to odráží 
jak akademickou poctivost, tak nesnadnost tématu, kdy odpověď na otázku A, vyvolává potřebu otázek  B a 
C atp. Z metodologického hlediska práce využívá skutečnost toho, že sociální práce je v řadě případů 
multidisciplinární, její metodologie i přes rozbor legislativních dokumentů či spíš jejich významů lehce 
koketuje s antropologickým pojetím sociálních věd. Ke zvážení se nabízí o něco větší explicitnost kladených 
otázek, případně i operacionalizace některých pojmů, ale rozumím tomu, že se tímto směrem práce 
s ohledem na riziko tříštění fokusu nevydala, a že toto saturuje precizní způsob práce s informacemi a se 
zdroji. Pro úplnost dodávám, že i další kritéria bakalářské práce jako je jazykový aparát, úroveň i struktura 
textu plně odpovídají nárokům bakalářské práce, z mého pohledu ji vysoce přesahují a o jejím obhájení a 
vynikajícím hodnocení nemám pochyb.   
 
Přesto by bylo chybou posudek na tomto místě ukončit, pojetí práce i směr argumentace práce by totiž měly 
vyvolat diskuzi. Má první poznámka se týká toho, že autorka - spíš nevědomě - u klíčových argumentů 
týkajících se přijatelnosti dětské práce trochu pátrá po obecné odpovědi, jak to tedy s přijatelností a 
zapojením zapojení dětí  do pracovního procesu, a to z multi-perspektivních pohledů. Pro zamapování i 
porozumění situaci je toto určitě v pořádku a autorka to dělá kvalitně a poctivě. Výsledkem, pokud mu 
správně rozumím, je naznačení určité relativizace toho, jak to tedy je. Autorka pak na základě postulovaných 
argumentů reflektuje svoji primárně ochranitelskou až paternalistickou počáteční pozici a akcentuje daleko 
větší schopnost aktivního působení (agency) cílové skupiny a názorové přehodnocení svého postoje na více 
na rovnostářský přístup. 
 
Nyní si dovolám udělat odbočku. Zvědomění agency osob, které jsou z tradičního pojetí vnímány jako oběti, 
není v sociálních vědách úplně neobvyklé. Často se jedná o reakci na (nezřídka znepokojivě) převažující 
diskurzy, reakce na ně nebo nesouhlas s nimi. To ve svém důsledku vede k upozorňování na to, že skutečnost 
není tak černobílá a že například být obětí může být částečně i volbou či  důsledkem určité (spolu)viny oběti 
Domnívám se, že důvody těchto pozic jsou v zásadě tři: (a) může se jedna o bolestnou stereotypizaci, která 



z různých důvodů, většinou ideologických,  „potřebuje“ dokázat, že oběť není oběť (třebaže by to nikdy 
takto autoři neformulovali), (b) jindy jde o snahu narovnat nebo dát do jiné perspektivy přítomnost 
mocensko-nadřazeného přístupu (například pomáhajících profesí), (c) v posledním případě může jít o 
kritické upozornění na vícevrstevnost a mnohobarevnost tématu. Domnívám se, že autorku jde zařadit do 
skupiny poslední. 
 
Ačkoli zdůraznění agency asijských dětí na prahu dospělosti nezpochybňuji a pokládám tento důraz za 
důležitý, myslím, že v následujícím momentu práce příliš simplifikuje řešení, kterým je poskytnutí 
potřebných informací této skupině. Autorka přímo uvádí „Aby se mohly děti aktivně podílet na rozhodování 
o svém životě, potřebují k tomu mít relevantní a srozumitelné informace, mezi něž patří také znalost svých 
práv a povinností, stejně jako možností, které mají k jejich uplatňování či plnění.“ (s. 45). Autorka tak 
očekává přímou linii mezi – schopností aktivního působení dětí – dostupnými informacemi - a - následným 
jednáním. Žádným způsobem nevyvracím potřebu informací pro rozhodování1 dětí či dospělých. Přesto jsem 
přesvědčena o tom, že práce by ve své argumentaci měla i v této části zohlednit právě to, že se jedná o 
rozhodování dětí a ne dospělých, což je (i přestože se jedná o děti často na prahu dospělosti) velký rozdíl. 
Výchova i vzdělávání dětí bude vždycky oscilovat mezi paternalistickým (ve svém významu otcovským, 
ochranářským) a rovnostářským přístupem. Třebaže není vždy snadné ani jednoznačné nacházet správnou 
vyváženost mezi těmito přístupy, měl by s věkem (schopnostmi) dítěte narůstat přístup rovnostářský. V ČR 
jsme pak v situaci, kdy společnost (ve výchovných směrech i v sociální práci) reflektuje problematičnost 
paternalistického přístupu v minulosti a tak akcentuje přístup rovnostářský. Jakkoli jde tento trend 
považovat často za správný a odůvodněný, obsahuje v sobě i riziko pomyslného vylití dítěte i s vaničkou. 
Z tohoto důvodu se domnívám, že by práce měla i v této části víc pracovat se skutečností, že se stále jedná o 
děti, které jsou ze zákona chráněny právě proto, že jsou stále dětmi2, které nemohou mít zkušenosti ani 
potřebný kritický přístup, a tak se rozhodnutí mají učit dělat s dopomocí, radou i pod institucionální 
ochranou. Jednoduše by šla má poznámka možná shrnout tak, že v tomto případě zpochybňuji vhodnost 
přijetí rovnostářského pohledu bez paternalistických prvků. 
 
Můj druhý komentář se pak týká míry možnosti udělat skutečně informované rozhodnutí s ohledem na 
prostředí, ve kterém cílová skupina žije. Tím opět nezpochybňuji význam informací, spíš je pro mne otázkou 
míra svobody a možnosti jejího uplatnění v rozhodování. Otázka možnosti prosazení volby hraje klíčovou 
roli, o které se domnívám,  že nelze – zejména zohledníme-li  výzkumy týkající se pracovních podmínek 
migrantů – příliš odhadovat. 
 
Z nástinu diskuze, který práce nabízí (a k výše uvedenému jistě bude autorka během obhajoby zdařile 
oponovat), je vidět, že se jedná o významné a těžké téma, které si zaslouží společenskou i akademickou 
pozornost. Diskuze nad položenými otázkami přitom nejsou nevýznamné, neboť ovlivňují i (potenciální) 
řešení problému.  
 
Závěrem dodávám, že by pro mě bylo radostí se dozvědět, že části práce byly publikované, stejně tak bych 
ráda autorku povzbudila, aby u tématu zůstala a dál ho rozpracovával, má co nabídnout!  
 
Úplným závěrem pak komisi doporučuji zvážit nominaci práce na cenu děkana ETF za nejlepší studentskou 
práci, vedoucímu práce přihlásit práci do pravidelné soutěž o nejlepší práci v migračních studiích, případně 
zvážit nominaci i na další ocenění. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a to se známkou nejlepší – A. 
 
Datum:  8.8.2020   Podpis: 
 

 

                                                 
1 Záměrně ponechávám stranou úvahy o míře lidské racionality a objektivního rozhodování, které by tuto debatu nejspíše dovedly 
do bludného kruhu. 
2 Osobně jsem pak přesvědčená, že autorčin pohled na tuto skupinu takový je, má poznámka se týká logické argumentace práce. 


