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Konstatuji, že se práce dotýká závažného aktuálního problému, je velmi kvalitně 

zpracována, kvalifikovaně využívá výzkumných metod a přináší, popř. potvrzuje řadu, 

závažných zjištění. Věrohodně pracuje s výsledky rozhovorů. Autorka osvědčuje jak 

odbornost, tak schopnost samostatné výzkumné práce. Práce splňuje požadavky 

standardně kladené na rigorózní práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Formálně plní požadovanou velikost práce také cca 140 odkazů na literární zdroje na 

10 stranách. Nejsem si jist, zda je potřebné různá zjištění (nebo tvrzení) dokládat 

běžně třemi, ale také osmi až devíti zdroji. Oceňuji využití relevantních zdrojů 

Jakoubek, Hirt, Budilová, Moravec, Davidová,  ale uvítal bych i zdroje jako “ Kultura 

chudoby Oscar Lewis 1966, Mareš Petr (2006): Faktory sociálního vyloučení. Praha.  

Možná také „Několik poznámek k hodnotám Romů“. M. Hubschmannová, 1999 

(Romové v ČR 1945-1998). 

Závažná je ve výpovědích přetrvávající destrukce popř. absence mezigeneračních 
vztahů, resp. zejména role „babiček“, které podle některých výzkumů alespoň 
částečně udržovaly jakousi vývojovou kontinuitu sociálních statusů (popř. se o to 
snažily). Skutečnost nepřenosnosti generačního sociálního kapitálu, a každá nová 
rodina začíná “od nuly“, je patrně kritickým problémem celé tzv. romské integrace (viz 
též výzkum Socioklubu na Praze 3).   

Práce splňuje vymezený cíl a zadání, nicméně konstatuji, že autorka bohužel 

nevyužila možnost uvést do závěru návrhy popř. doporučení, jak by bylo třeba 

zjištěných zkušeností využít pro sociální práci s romskou rodinou a romskými muži. 

Resp. jsou tam k tomu poslední 3 řádky textu. Dost frekventované jsou vzdělávací 

projekty směřující na emancipaci a motivaci žen, což ve světle této práce není nějak 

zvláště smysluplná cesta.  

Doporučuji, aby v rámci obhajoby svá doporučení v tom smyslu verbálně doplnila.  

Navrhuji klasifikaci „velmi dobře“.  

V Praze 7. února 2022 

Ing. Petr Víšek  


