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Práce předložená studentkou Barborou Solkovou splňuje všechny 
podmínky kladené na diplomové práce. Proto ji navrhuji k obhajobě. 
Autorka prokázala schopnost pracovat jak s odbornou literaturou, kterou 
obsáhle a správně cituje, tak dokázala realizovat výzkumnou sondu 
kvalitativní metodou na podkladě dobře zdůvodněného záměrného výběru 
souboru 28 žen. K diplomové práci využila znalosti, které získala v době, 
kdy pracovala asi dva roky v pracovních poradenských službách v Liberci 
a zaměřila se tam na sledování zaměstnanosti i nezaměstnanosti především 
žen,Rómek. Vzhledem k tomu, že většina úřadů odmítá sdělovat údaje o 



občanech a občankách, kteří jsou považováni za Rómy nebo se sami za 
Rómy prohlašují, nemohla se odvolávat na základní soubor a z něho 
odvozovat soubor výběrový. V této situaci byla jí zvolená metoda 
rozhovorů s osobami se kterými pracovala jako poradkyně, jediná možná 
forma výběru vzorku. 
Vzorek žen, které si vybrala k rozhovorům, je však z hlediska věkových 
skupin rozsáhlý (od 18-56 let) proto nemohla zjistit specifika jednotlivých 
skupin a dojít k významným závěrům. Hypotézy, které si zvolila jsou dosti 
jednoduché, pro jejich ověření nebylo nutné zvolit takto náročný způsob 
zjištování údajů. Závěry z výzkumu uváděné především v kapitole osmé 
jsou poněkud neadekvátní vynaložené práci. 

Přes tuto výtku považuji předloženou práci za výbornou a jako výbornou 
ji také hodnotím. 

Diplomantce jsem doporučila, aby práci zkrátila, údaje třeba o sociálních 
dávkách či způsobech pojištění, včetně dlouhého a zbytečně obsáhlého 
popisu různých druhů nezaměstnanosti zcela vynechala a jen se odvolala na 
citovanou literaturu, nebo aby tyto údaje dala do příloh. Text práce to 
zatěžuje a působí to jako konspekt z odborné literatury. Autorka toto 
doporučení nepřijala, práci nezkrátila a ponechala ji v této rozvláčné 
formě. To ale nesnižuje její hodnotu. Bezesporu touto prací autorka 
Šolková prokázala, že dobře zná zvolenou tematiku, zná odbornou 
literaturu a vhodně pracuje jak s články, které vyšly v časopisech, tak 
s texty z knih a sborníků a texty uvedenými na internetu.To oceóuji i když 
tuto schopnost mohla prokázat i méně náročnou formou. 

Také její vypočítávání různých druhů vyloučení, nezaměstnanosti a 
uvádění historie Rómů na našem území je zdlouhavé a zbytečné pro tuto 
práci. Snad by to bylo vhodné jako příručka pro pracovníky odboru na 
kterém působila, aby se její spolupracovníci nemuseli zdržovat hledáním 
odborné literatury. Kdyby tuto část zkrátila, mohla se do větší hloubky 
věnovat samotnému výzkumu a specifikám nezaměstnanosti z hlediska 
gender a vůbec postavení romských žen a zabývat se i změnami v rodinách 
v důsledku sociálních dávek a vnuceného usídlení, které narušilo hierarelůi 
vztahů jednotlivých rodin a rodů,včetně hierarchie z hlediska vztahu muže 
a ženy. Způsob sociálních dávek totiž narušil vztah mllŽe a že.y v těchto 
rodinách a tradičních vztahů, stejně jako příchod těchto skupin na území 
České republiky a přechod z vesnic do města. 

Výborná je autorčina znalost diskuse, která se rozvíjela a rozvíjí 
z iniciativy vědeckých pracovníků pracujících na katedře antropologie na 
Západočeské univerzitě. Později se rozšířila i do médií a reagovali na ni 



rómští předáci. Autorka prokázala, že tuto tematiku zná, sleduje, uvádí i 
diskusi o kultuře chudoby, která vzbudila ohlas před několika lety(Lewis a 
další) a dobře rozvedla i otázky strategie obživy a vytváření rodinných sítí 
pro obživu skupin ohrožených chudobou. 
Za výborný považuji i její rozbor literatury zabývající se metodami 

kvalitativního výzkumu. 

Nejslabší částí její práce je vlastní výzkum.Je mu také věnována jen malá 
část předloženého textu a uvedené hypotézy nijak netestuje. Ale vzhledem 
k tomu, že dobře zná sledovanou tematiku, je možné i přes tuto slabinu 
ocenit text diplomové práce jako výborný. 
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