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POSUDEK BAKALÁŘSXE DIPLOMOVÉ PnÁCr
V počítači vyplňujte pouze do šediuých políček!
Po jejich vyplnění posudek vyíiskněte, zakroužkuje ngvrhol,,anou znúmku, podepišíe a odevzdejte!

AUTOR/KA prúcE:
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NÁzEv prúcE: Možnosti politické participace romské menšiny eSké
republice

AUTOR/KA POSI]DKU:
Příjmení: Říchová Jméno: Blanka
pracoviště: KP IpS tIK

TYP POSUDKU: Posudek vedoucího práce:

KOMENLÁŘ ft PříPaclě hodnocení ve sloupcích 3 a 1 uus:í autor posudku slovně formulovat hlavní
výtlq,pro jednotlivé podbody) (max. l000 znaků).

PrácejednoznaČně odpovídá původnímu projektu, shrnuje všechny významnéproblémy, které byly
v Projektu navrŽenY jako zásadní tematické okruhy. V tomto otrleaule práce konzist".,tni u plná odpovídá
zamýšlenému cíli projektu.

I.YZTAIJ/ sCHvÁLENÝcrr TEZ|A vÝsLEuNB pRÁcp-)

Označte,,X" vybrané hodnocení.

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ pnÁcn

Vyplňujte číslicí na škále 1 -2 -3 - 4 (qýbornO -
KOMENTÁŘ fu PříPaclě hodnocení 3 a 1 uusí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro
jednotlivé podbodyt tmax. l000 znakfu.

1, Odpovídá
schváleným
tezím

Odchyluje se od tezí,
ale odchýleníje
vhodné a v práci
zdůvodněné

Odchyluje se od tezí a
odchýlení rrení vhodné
a v práci zdůvodněné

Neodpovídá
schváleným
tezím

1.1 Cílprace x
1.2. Metoda práce x
1.3, struktura oráce x

Hodnocen známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke ,uol"n.*u t"rnutu
2.2 pochopení zpracované literatury a informuční"h 

"d.oiů 
k té,outu

Z..) schopnost aplikovat metodologické postupyffi
2.4 Argumentace a úplnost výkladu



ičnost strukt
Vnitfuí
ucelenost wkladu

mkového aparátu a odkazů
Dodržení citační norm
Jazyková a stylistická úroveň pr
platná kodifikace pravopisné normy, ioanoile siupnOm +i't

vněnost a vhodnost příloh
Celková úprava textu (přehled
logická provázanost, grafická podoba textu)

PředloŽená Práceje souhrnným přehledem nejen o vývoji postavení romské komuni§ v Evropě, resp.v Ceskos|ovensku Před rokem l992 a v Českě repuuiice pó ,o"" lss,i,' ále využívái metodologicky nesporněnosného posouzení postavení romského politickoho aktivismu v konteň teorií multikulturalismu.

KOMENTÁŘ ft PříPadě hoclnocení 3 a 1 ryu6:í auíor posudku slovně formulovat hlavní výtky projednotlivé podbody) tmar. 2000 znaků1.

Práceje logickY strukturována, autor vhodně argumentuje a dodržuje i citační norTnu. Ve v;íkladu autor
PostuPuje logickY s ohledem na jasně formulovánét eze vztahujticis'e t p.ootematice posiaání romskékomunitY, resP, jednotlivých romských komunit v Evropě .t.Jnáio$.ty. Důraz je kladen na české prostředía l}voj politické organizovanosti romské komunity po áruhé světové válce.Za ocenění vhodné je ťeba dle mého názoru omačit'vztažení tématu k problematice multikulturalismu, kdeautor PostuPu-je ve výkladu odtezi obecně definovaných (vhodně volí autory u u..t.uuntni-zkratceseznamuje s -iednotlivými základními názorovými lleOisty - Taylor, Sartori) a následně hodnotí českoudiskusi k tématu s tím, že opět analyzuje jednótlivé autory. 

- --J -"
Text je v závěru doplněn srovnávací tabulkou, která ukazuje možnosti přiřazení jednotlivých přístupů(autorů) ke komunitaristickému, integracionálnímu, resp. *in,'itueni,,,,u přístupu.
Ve vŠech těchto ohledech text plně oápovídá požadavkŮm na kvalitní bakalářskou práci.

4, SHRNU,IÍcÍ xovtENTÁŘ HODNOTITELF' (celkový dojem z výsledné práce, její silnéa slabé stránlql, původnost tématu a myšlenek apod.) (max.' I500 znaků),

Celkově lze shrnout, Že PYedloŽenápráce je velmi kvalitn im zpracování tématu, obsahuje inovační hledisko(zaČlenění studia romské komuni§ áo kontextu multikultrrrní.t prirtup,i;. Je kvalitně oLsahově i stylistickyzpracována, autor dodržuje citační noíTnu.
Práci lze bezesporu hodnotitjako výbornou a doporučitji k obha|obě.

3. HODNOCENÍ {qNEČNE LoDoBY VÝSLEDNÉ pnÁcn

Vyplňujte číslicí na škále l - 2 (výborné - velmi dobré - aoUÉ - n"aostut""n"l

DIPLOMANT MUS ÁoŘn

(po vytištění posudku ručně zakroužkujte vámi nayrhované hodnocení);
výborně - velmi dobře - dobře - nedoporučuji k obhajobě

- ':-
Datum: 22. 5.2012 podpis: : .?. al*1'----

5.1
^-ryrl-r, lr r\rrll2 J|J I I\r (rlr.'A,rvĎl, lrIťLUlvtAN'l.MUSI VYJADŘITKterý z *uftikuftu
ProblematikY v ČR a Proč? Návrhova| ily nějaké jinj reseni"[tere teoretické multikulturnípřístupy neobsahují?
I^l,.a ^r-^l-_ ]'l ,5.2 vBrrv v\vrrlvĎLr UrallllJ a UI'7Ill vznlKuJe0notne rOmské POlitické reprezentace v ČnZ Lze vůbeco něčem takovém uvažovat?
Lze vymezit mech
populace v ČR, případně obócn ě.Žnáuu,o.@ropských zemi?

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA


