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Diplomová práce Barbory Šolkové představuje významný přínos do procesu 
poznávání fenoménu sociálního vyloučení, tomto případě v romské societě a navíc 
pokud jde o roli žen. Jde o trojí tematický přínos, který pomáhá pochopit reálně 
existující procesy a vychází přitom z nových názorových směrů, pokud se týká 
kultury chudoby a dalších. Práce prokazuje autorčinu dokonalou znalost předmětné 
oblasti. 

Vysoce oceňuji jak celkovou koncepci práce, tak výběr a využití adekvátních 
literárních a informačních zdrojů a úspěšnou snahu o přesné vyjadřování i velmi 
složitých otázek. To přispívá k dobré přehlednosti a čtivosti práce. 

Zvlášť pak oceňuji velmi kvalifikované a moudré vyjadřování vlastních názorů. Za 
velmi zajímavý a přínosný považuji například názor, že proces sociálního vylučování 
je v podstatě (vede k) vytváření specifických adaptačních vzorců chování, tedy 
přizpůsobením se vlivům - což vytváří novou bariéru pro začleňování (strany 12 a 
22). Za brilantní považuji analýzu výhod práce načerno, včetně takového přínosu 
jako možnost utajení příjmu v rámci rodiny. 

Zcela racionálně a přiměřeně kriticky se vyjadřuje k možnostem výzkumu v rámci 
romské populace i možnostem zkreslení výsledků (účast celé rodiny, sebestylizace 
apod.) Současně čilí takovému riziku analýzou jinak zjištěných údajů a dat a 
vícespektrálním pohledem tak možná rizika koriguje. 

Práce Barbory Šolkové není jen diplomovou prací, nýbrž zcela plnohodnotným 
příspěvkem do diskuse o nových přístupech, pokud jde o sociální začleňování a boji 
proti sociálnímu vyloučení. Její poznatky potvrzují zjištění z výzkumu 
mikroekonomických modelů romských rodin, provedený na Moravě. 
Jde o vynikající práci, která by měla být publikována a navrhuji jednoznačně výborné 
hodnocení. 

Otázku pro obhajobu práce na závěr. Jednou ze specifických způsobů obživy je i 
prostituce. Autorka se jí decentně vyhnula. Je to v rámci vyloučených lokalit a 
v romské societě - podle jejich názorů či poznatků - frekventovaná aktivita? 

V Praze dne 13.května 2009 


