
Oponentský posudek na bakalářskou práci sl. Ivany MERTINOVÉ Romové a sociální síť státu 

z pohledu kompetentních úřednic. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 

2009, 57 s. – 

Vedoucí práce: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 

Bakalářská práce sl. Mertinové je věnována mimořádně aktuálnímu tématu sociální podpory 

určené romskému obyvatelstvu, problému, na kterém parazituje česká extrémní pravice a pouliční 

xenofobie. Autorka si na radu své školitelky zvolila originální úhel pohledu: hodnocení sociální 

podpory těmi, které ji udělují, případně o jejím udělení i rozhodují: úřednicemi v malém 

středočeském městě X se stabilizovanou romskou menšinou. Tím se aktuálnost práce ještě umocnila. 

Ve svém úvodu studentka přesvědčivě dokládá, že jde o problém nikoliv pouze český. 

Záměr, s nímž autorka vstupovala:  zmapovat v rozmezí listopadu 2008 až února 2009 

náhledy úřednic na Romy, které pobírají dávky sociální podpory, a obecně na Romy ve městě, systém 

sociálního zabezpečení, byl jistě chvályhodný a zcela jistě – s ohledem na stávající literaturu - i 

originální. Kapitolky, které empirické části předřadila (objasnění původu, cíle, forem a významu 

fenoménu sociálního zabezpečení , sociální sítě podle P. Troestera, vysvětlení fenoménu státní 

sociální podpory, změn v systému státní sociální kontroly, nároků na dávky, fenoménu životního 

minima, sociální pomoci a pomoci v hmotné nouzi atd.), jsou jistě z hlediska dalšího výzkumu 

důležité, neměly by však zabírat čtvrtinu textu. Možná z této příčiny z bakalářské práce „vypadla“ jiná 

důležitá kapitola: nástin vývoje vztahu státní politiky k Romům. Je totiž zřejmé, že řada současných 

problémů pramení právě ze štědré sociální politiky minulého zřízení, přičemž způsoby myšlení  se 

nereprodukují dost možná pouze v hlavách Romů, ale i hlavách byrokratů.  V představení města X 

bych uvítala i další charakteristiky (sociálně-profesní struktura tamějšího obyvatelstva, míra 

nezaměstnanosti). Pokud autorka tvrdí, že tamější Romové (ze 7 000 obyvatel 800 Romů) jsou 

většinou bezproblémoví a většinou vnímaní jako integrální součást městské společnosti, měla by 

uvést zdroj, o které toto závažné tvrzení opírá (s. 24). Rovnoměrné rozsídlení menšiny ve městě však 

může být zcela jistě uznáno jako jeden ze znaků „bezproblémovosti“ (přijmeme-li termín majority). 

Obdobně je třeba dokladovat i tezi o tom, že většina Čechů vnímá Romy jako přistěhovalce a parazity 

(s. 26). 

Přes určité problémy v úvodních částech práce považuji za nejproblematičtější její empirickou 

část. Autorka svůj výzkum založila na dotazníkovém šetření. Pominu to, že deset etnologických 

dotazníků nemůže označit za kvantitativní výzkum (s. 29) a že vyhodnocení výzkumu zabírá v textu 

necelých čtrnáct stran. Naopak nejprve vyzdvihnu pozitiva provedeného dotazníkového šetření: 

studentka položila v dotazníku skutečně důležité otázky, dotazník rozšířila na městském úřadu a na 

kontaktním místě státní podpory, čímž získala vzorek úřednic rozhodujících o poskytnutí podpory a 

její výše, bezprostředně komunikujících s romskými rodinami a úřednic vyřizujících žádosti podle 

striktního nařízení. Studentka deklarovala i použití polostrukturovaného rozhovoru, který zcela jistě 

dotazníkové šetření rozšiřuje a zkvalitňuje (data získaná oběma metodami nejsou bohužel rozlišená). 

Zdánlivě dobře připravený výzkum měl však řadu trhlin: úřednická role přece předpokládá 

nerozlišování romských a neromských žadatelů o podporu, úřednice své dotazníky vyplnily doma a 

zcela jistě pod částečnou sebekontrolou, zejména úřednice druhé skupiny se podle autorčiných 

vlastních slov zaštiťovali tím, že klienty nerozlišují. I když se nakonec kolegyně mnohé dozvěděla 

(úřednice kontaktního místa připustily konflikty mezi úředníky a Romy na úřadech, oba typy úřednic 



pak svými výroky prozradily stereotypní nazírání na Romy, úřednice na městském úřadě kritizovaly 

státní politiku zaměstnanosti a všestrannou diskriminaci Romů a vítaly změny v sociálním 

zabezpečení, za mimořádně zajímavé považuji i názory na lístkový systém podpory), na městském 

úřadě se toho mohla dozvědět ještě více a na kontaktním místě úřadu práci nemusel její výzkum de 

facto zkrachovat, kdyby použila jinou metodu. 

Představme si tuto situaci: kolegyně by nastoupila na kontaktní místo jako úřednice-elévka, 

před níž by se ostatní úřednice nemusely kontrolovat. Přímo na místě by sledovala jednání mezi 

Romem a úředníkem, na obědě by se možná od kolegyň dozvěděla jejich skutečný názor na Romy a 

na dávky přes povídání o práci (přímé zúčastněné pozorování) . Pominu-li to, že úřednice by nebyly 

postaveny to neřešitelného profesně-etického dilematu, získaný materiál by byl – zejména 

ve druhém případě – kvalitnější.  Dost možná by se v závěrech neobjevila kritika druhého typu 

úřednic a také i tomuto výzkumu odporující teze, že úřednice nejsou nositelkami stereotypů o 

Romech (autorka jich přitom shromáždila i v omezených možnostech výzkumu několik), že nejsou 

xenofobní a že se na své klienty dívají jen jako na sociálně potřebné (s. 50). 

Závěrem. Problém je aktuální, město i vzorek, podobně jako dílčí témata výzkumu, byly 

vybrány výborně. Za nevhodnou bych označila metodu výzkumu (dotazníkové šetření), za studentčin 

handicap neochotu seznámit se s odbornou historickou a sociologickou literaturou a především 

přemýšlet kritičtěji o získaném materiálu.  Zdá se, že vyšší znalost potřebných romských rodin vede 

úřednice k tolerantnějšímu a jemnějšímu pohledu. Vzhledem k tomu hodnotím výsledek výzkumu 

velmi dobrou ve spodním bodovém pásmu. 

V Praze 19. srpna 2009                                                                 doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 

 

 


