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Text M. Šantrochové je zaměřen na vysoce aktuální problematiku romské populace v ČR. 
Zvolenou rovinu pohledu – tedy problematika rozvojové práce a projektů cílených na tuto 
komunitu (zejména v kontextu role a fungování nevládních organizací) – je třeba bezpochyby 
uvítat a ocenit. 

Zdůraznit je třeba cílevědomost autorky při sledování zmíněného tématu. Je zřejmé, že 
výzkum musel mnohdy narážet na bariéru úředního odstupu, obav či nezájmu respondentů. Je 
třeba ocenit, že M. Šantrochová nejen že přináší řadu informací o aktivitách nevládních 
neziskových organizací (NNO) či orgánů státní správy, ale že zmíněná fakta hlouběji analyzuje a 
interpretuje. 
 
Úvodní bloky, věnované historii a pozadí existence Romů na území ČR (odd. 2, 3) a rozvojové 
práci s nimi (poněkud mechanický odd. 4) svědčí o dobrém znalostním zázemí autorky a jeho 
orientaci v dané problematice. Některá blíže nekomentovaná a automaticky přejímaná tvrzení či 
paradigmata (kupř. rovnítko mezi „kolonialistickým diskurzem “ a postoji československého státu 
vůči Romům – s. 46/) by si však zasloužila sofistikovanější rozbor. Celkově je však třeba ocenit, že 
se ve jmenovaných kapitolách nejedná o pouhý kompilační svod, ale že tyto pasáže vytvářejí 
vhodný „můstek “  k vlastnímu těžišti práce.  
 Tím je analýza a interpretace empirických zjištění autorky (odd. 5) Je škoda, že právě tato 
kapitola zabírá v celkovém kontextu relativně malou část (cca 1/4). I zde M. Šantrochová plně 
prokazuje svou orientaci ve zvolené problematice; mnohá její zobecňující sdělení a hodnocení jsou 
výstižná a pregnantní. Vedle popisného či „pozitivně hodnoceného “  pohledu na činnost NNO by 
bylo jistě zajímavé zmínit i možnou rovinu jednostranného a idealizujícího „aktivistického 
entuziasmu “.  
 Vysoce sdělný a na rovině diplomových prací spíše nadstandardní je i odd. 6 – Závěr, 
shrnující prezentovaná zjištění. Ani zde se však autorka nevyvarovala některých klišé a vágních 
sdělení bez bližšího upřesnění – kupř. „specifická identita Romů “ (– ??) – s. 86/. 

Obsáhlý seznam použité literatury a dalších zdrojů je velmi dobře podložen. Vzhledem 
k současnému publikačnímu „boomu “ na daném poli jistě není možno očekávat využití či 
citování všech relevantních titulů. Přesto překvapí, že z textů české provenience v soupisu chybí 
práce P. Říčana S Romy žít budeme – jde o to jak. Uvedeny mohly být kupř. i (kontroverzní) texty 
M. Jakoubka. 
 
Shrnutí:  M. Šantrochová dokázala ve své diplomové práci nejen shromáždit a komparovat, ale 
také analyzovat a interpretovat množství teoretických i empirických zjištění a informací. Prokázala, 
že umí pracovat s literaturou a dalšími informačními zdroji, orientovat se v nich a využít je na 
podporu svých (výrazně o empirické základy se opírajících) závěrů a stanovisek.  

Za úvahu stojí i praktická využitelnost textu: není jistě přehnané se domnívat, že mnohá 
prezentovaná zjištění a tvrzení autora by jistě mohla být vysoce zajímavá a podnětná i pro běžnou 
praxi NNO či orgány státní správy a samosprávy. 

Přes výše zmíněné připomínky je text možno doporučit k obhajobě – hodnocení stupněm 
(poněkud slabší) 1. 
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