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Formální stránka práce
Práce obsahuje povinné součásti a její rozsah je adekvátní. Stylisticky je zpracována na 

odpovídající úrovni, neobsahuje gramatické chyby.

Obsahovaná stránka práce
V teoretické části se studentka snažila vybudovat podklad pro část empirickou, zabývala se 

tedy Romy a jejich vztahu ke vzdělávání z hlediska historie, romství a identity, socializace a krátce se 
věnovala i rogersovské terapii. Využívala klasickou literaturu, její záběr by ovšem mohl být širší a 
mohla by porovnávat koncepty, které se v oblasti romské problematiky vyskytují. Teorii by též prospěl 
kritičtější, neflexivnější pohled. Takto pojatá teoretická část, nedovoluje hlubší interpretaci dat, spíše 
nutí pisatele setrvávat v interpretačních stereotypech a to navzdory tomu, že vlastní sběr dat proběhl 
před četbou.

Empirická část je založena na rozhovorech s ženou, která je úspěšná v majoritní společnosti. 
Rozhovory považuji na začátečníka za zdařilé, škoda, že jeho přepis je upravený a není zachováno 
narativní výrazivo. Samotné zpracování rozhovoru se mi zdá být poznamenáno určitou předpojatostí, 
jakoby výzkumnice předjímala, co je správné, jak „to má být“. V analýze rozhovoru studentce překáží 
její teoretický pohled na identitu i na etnickou identitu. Pokud by identitu vnímala více jako situační a 
kontextuální záležitost, která je variabilní a proměnlivá, dovolil by jí teoretický rámec překonat 
medailonek, který je v jejím podání poněkud stereotypický. Studentčino pojetí např. dokládá otázka: 
Jak vznikla identita vzdělané Romky? V kontradikci je toto „pevné uchopení identity“ s „autenticitou 
bytí“, tím, že je informátorce předkládáno, že je Romka a bohužel z textu vyplývající negativní 
konotace, které sebou označení Rom/ka nese, může těžko informátorce zpětně přinést „osvobození“, 
od stigmatu, od hanby, kterou tyto konotace přinášejí.

Nicméně studentka přistupovala k zpracování bakalářské práce odpovědně, práce je ucelená, 
výsledky jsou diskutovány s použitou literaturou. Konzultace ohledně zpracování bakalářské práce 
využívala funkčním způsobem. Zpracování uvedeného tématu považuji za velmi náročné a vyžaduje i 
osobní životní zkušenosti, které badateli umožní psát s větším nadhledem. Práci doporučuji 
k obhajobě a přeji jí úspěch.
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