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Formální stránka: 

Autorka Helena Kolářová ve své bakalářské práci zpracovala samostatně vybrané téma. 

Předložila práci, která obsahuje všechny formální náležitosti a splňuje požadavky na 

bakalářské práce kladené. 

Volba tématu: 

Práce Heleny Kolářové se zabývá tématem etnické identity romských dětí, žijících 

v zařízeních nahrazujících péči rodičů (dětských domovech, DO). Vybudování zdravé identity, 

která zahrnuje i identitu etnickou, je velmi důležitým vývojovým úkolem každého jedince pro 

jeho úspěšné zařazení do společnosti. Přesto tomuto tématu není odbornou veřejností 

věnována dostatečná pozornost. V tomto smyslu je práce velmi inspirující i z hlediska 

sociální praxe. Je patrné, že pro autorku toto téma není nové, osvědčila dobrou znalost 

prostředí. Velmi oceňuji osobní zaujetí, s jakým práci vykonávala, a její angažovanost 

v přímé práci s dětmi. 

Způsob zpracování: 

Celková struktura a způsob zpracování je na vysoké úrovni, teoretické i praktické znalosti 

problematiky jsou potvrzeny vhodně vybranou literaturou a adekvátními informačními zdroji. 

K tématu, které si autorka zvolila, dosud u nás není mnoho dostupné literatury a autorka se 

zdárně vypořádala se zpracováním zahraničních pramenů. 

V první části práce autorka vymezuje pojem identity osobní, sociální a etnické a představuje 

čtenáři hlavní teorie vytváření zdravé identity z hlediska vývojové psychologie. Chvályhodné 

je propojení jednotlivých teoretických konstruktů s praktickou aplikací poznatků na situaci 

Romů v České republice. 

Ve druhé a třetí části je téma budování etnické identity aplikováno na situaci romských dětí 

žijících mimo vlastní rodinu a pojato z hlediska současné legislativy a praktické reality 

v systému náhradní péče. Je zde představena metodika, jež byla použila ke zjištění aktuální 



situace v oblasti podpory etnické identity romských dětí v DD. Autorka adekvátně 

k vytyčenému cíli vybírá výzkumnou metodu (dotazník pro pracovníky, dotazník pro děti, 

test nedokončených vět pro děti), vytváří logicky a srozumitelně formulovanou baterii 

otázek, jasně popisuje průzkumný soubor a získané výsledky dotazníkového šetření. Popis 

situace je doplněn třemi pečlivě sestavenými kazuistikami, které vhodně dokreslují téma. Za 

cenné považuji také uvedení námitek, které někteří respondenti - pracovníci DD vznesli vůči 

dotazníku. 

Závěr práce přehledně shrnuje a interpretuje hlavní dosažené poznatky a otevírá perspektivu 

pro případné hlubší zpracování tématu v další práci autorky či jejích kolegů. 

Otázky k obhajobě: 

1. Zvolenou metodikou byli osloveni cíleně ředitelé (nikoli vychovatelé) DD. jaké důsledky 

plynou z takového výběru respondentů? Lišily by se odpovědi, kdyby respondenty byli řadoví 

vychovatelé? 

2. Domnívá se autorka, že efektivnější pracovat na tématu podpory etnické identity u dětí 

v DD s nimi samotnými nebo s jejich vychovateli, případně s vedoucími pracovníky? jaká 

praktická opatření v tomto směru by autorka navrhovala? 

Celkové hodnocení: 

Práci považuji za velmi zdařilou. Splňuje formální i obsahové náležitosti, je zpracována 

kvalitně a zodpovědně. Autorka vycházela z bohaté osobní zkušenosti s dětmi žijícími mimo 

vlastní rodinu a její práce přispívá k obohacení oboru, což je více, než se od bakalářské 

práce formálně očekává. Doporučuji proto hodnocení výborně. 

V Praze dne 1 6.června 2008 Mgr. Martina Vančáková 
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