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  Ivana Mertinová svou bakalářskou práci orientovala na velmi závažný, aktuální a také 
široce medializovaný problém: na sociální dávky a sociální podpory poskytované v rámci 
jednotného systému sociální politiky státu i romskému obyvatelstvu. Problém, který je 
opakovaně zpracovávané v odborné literatuře z pozice právních a sociálních věd, se pokusila 
uchopit nezvyklým způsobem. Položila si otázku, jak sociální síť státu vzhledem k romskému 
obyvatelstvu hodnotí úřednice, které přímo jednají s klienty – příjemci dávek. Tuto otázku se 
rozhodla řešit na příkladu jednoho malého středočeského města se stabilizovanou romskou 
komunitou.  
  

Svou práci Ivana Mertinová koncepčně rozdělila do svou oddílů. V prvém nastínila 
rozsah a možnosti sociální podpory, které český stát poskytuje českým státním občanům. Zde 
se opřela o právní literaturu a podala výstižný přehled. Pro čtenáře je tento oddíl práce 
instruktivní, i když víceméně rekapituluje zákonná ustanovení. Jeho zařazení považuji za 
funkční 

. 
 V druhém oddíle, který je vlastní podstatou práce, autorka na základě vlastního 

empirického výzkumu analyzuje názory a postoje  kompetentních úřednic na otázku Romů 
jako příjemců sociálních dávek. Velkou předností tohoto výzkumu je dobře zvolený terén, 
který umožnil zahrnout do výzkumu všechny kompetentní úřednice. Záměr zachytit jejich 
postoje, zdánlivě jednoduchý, ukázal však již v počátku realizace výzkumu svá specifika, na 
něž Ivana Mertinová musela reagovat. Její respondentky modelované svým postavením 
státních a městských úřednic, od nichž je požadovaný rovný přístup ke všem klientům a 
tolerance k jakýmkoliv „jiným“, ve všech fázích výzkumu ukázaly  vysokou míru autokritiky. 
Ony také přistoupily pouze na výzkum, který bude ve vstupní fázi formulován písemně. 
Odtud nutnost pracovat v prvé fázi výzkumu s dotazníkem a teprve ve druhé fázi                                                                  
s interview.  

 
Přes tyto výzkumné obtíže se Ivaně Mertinové podařilo formulovat řadu zajímavých 

závěrů.  Za nejpřínosnější považuji poznatek o rozdílném přístupu k Romům u státních 
úřednic, které poskytují sociální dávky, a městských úřednic, které poskytují dávky v hmotné 
nouzi. Prvá skupina se řídí direktivními směrnicemi, nerozhoduje. Z této pozice přistupuje 
k Romům. Vnímá pouze konflikty. Přestože deklaruje toleranci, neeliminuje obecné etnické 
stereotypy. Druhá skupina, která sama rozhoduje o výši podpory v hmotné nouzi, vidí 
především konkrétní romské klienty a k těm má skutečně tolerantní přístup. Právě tyto 
úřednice korigují etnické stereotypy. 
  

Z předností práce je nutno upozornit také na dobré vymezení etnonyma Rom, 
zachycení názoru úřednic na diskriminaci Romů a jejich vysvětlení příčin této diskriminace.   
 
  
 



 
 

Ivana Mertinová ve své práci prokázala, že si dovede dobře postavit problém, dovede 
shromáždit materiál k jeho řešení a formulovat uvážené závěry. Prokázala navíc velkou 
samostatnost ve všech fázích práce. I tato skutečnost je její předností. Autorka dovede dobře 
pracovat s citačním aparátem, i to nutno zdůraznit.  Práce splňuje všechny požadavky kladené 
na bakalářské práce a doporučuji ji proto k obhajobě. Práci hodnotím na rozhraní výborné a 
velmi dobré. 
 
 
V Praze, 20. srpna 2009 
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