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Tématem bakalářské práce Michaela Rádla je vnímání věkových skupin Romů a vliv 
těchto představ na jejich školní ne/úspěchy. Z této formulace je patrné, že nám autor už 
částečně prozrazuje svoje závěry, přesto je na místě poznamenat, že se jedná o vskutku 
originální a velmi slibný badatelský nápad. Obecně pak lze říci, že v romistických studiích 
věnují autoři pozornost dětem velmi zřídka a autorův počin by mohl jít v tomto ohledu 
příkladem.  
 
Bohužel úvodní části bakalářské práce, které autor mylně vydává za teoretické a 
historické, představují eklektický konglomerát truismů („obecná definice Roma je 
nemožná“, s. 10), nelogických tezí (odmítání „geneticko/rasové perspektivy“ na Romy 
z důvodu, že stejné antropologické rysy sdílejí i jiné typy „z jižních šířek“, s. 7), na němž 
se výrazně podepisuje fakt, že se autor vůbec neseznámil s dostupnou antropologickou 
literaturou a omezuje se na práci s okrajovými pracemi nevalné hodnoty. K vlastnímu 
tématu bakalářské práce se autor dostává až na s. 23 (tedy: z celkem 49 s. celá polovina 
nemá viditelnou souvislost se zkoumanou otázkou) . Zde poprvé charakterizuje pojem 
věkové skupiny jako empirické veličiny v tradičních i moderních společnostech. Je třeba 
podotknout, že ačkoli je zřejmé, že v charakteristice vychází ze zmiňovaného díla S. N. 
Eisenstadta, bylo by vhodnější v textu podrobněji citovat a tím i vyzdvihnout autorovu 
vlastní interpretaci fenoménu.  
 
Po formální stránce je rozsah následující analýzy v rozporu se záměry autora. Pokud 
usiloval o využití kvalitativní metody s úmyslem „přinést co nejvíce informací o 
zvoleném problému a představit jej v holistické perspektivě“ (s. 26), pak je zřejmé, že tři 
stručné rodinné kasuistiky na 7 stran (s. 35-42) nemůže tomuto cíly dostát. Při výběru 
vzorku není zcela zřejmé, proč byl veden s přesvědčením, že důraz na rodinné a 
příbuzenské vazby u sociálně vyloučených skupin se bude podepisovat i na obsahu 
věkových skupin. Jaká je metodologická a teoretická souvislost mezi příbuzenstvím a 
věkovou kohortou?  Výběr vzorku dává dokonce místy zaznít některým utkvělým 
představám o organizaci a hierarchii romských skupin (např. tradičnější, tudíž ještě více 
rodinně orientovaní Olaši), které by bylo třeba více vysvětlit, aby nepůsobily tak 
předsudečně (s. 28). O rozsahu rozhovorů, které autor vedl, není v práci zmínka, stejně tak 
není zřejmé, jestli rozhovory vznikly při prvním kontaktu s danými informátory nebo 
později, případně při několika setkáních, což jsou okolnosti, které rovněž významným 
způsobem formují obsah rozhovorů.  
 
Pro analýzu rozhovorů platí to samé, co pro metodologický nástin práce: obojí je velmi 
úsporné, což vede k výkladu, který z čistě sémantického hlediska působí jako repetice 
informací z rozhovorů. Na analýze se pak zřetelně projevuje nepochopení kvalitativní 
metodologie v tom smyslu, že autor opakovaně zaměňuje aktérskou perspektivu 



s analytickou, emickou s etickou a lidové modely s konceptuálními. Jak jinak rozumět 
tomuto konstatování, když víme, že autor vedl rozhovory s 3 informátory a zároveň 
nezmiňuje, že realizoval nějaká zúčastněná pozorování: „První změny ve výchovném 
působení rodičů nastávají přibližně ve čtyřech letech, kdy jsou dítěti ukládány různé 
(přiměřené) povinnosti, související například s udržováním pořádku. V té době se také 
začíná do výchovy, zejména chlapců, více zapojovat otec, který se snaží, většinou 
zábavnou formou, předávat dítěti svou „životní moudrost“ – tzn. zkušenosti, které 
považuje za užitečné...“ (s. 37). Problém není v reprezentativnosti rozhovorů, jak se autor 
snaží v metodologické části zdůvodnit pojem „případové studie“, ale ve zmatení 
perspektiv, v nedostatečném a nereflektovaném odstupu od empirického materiálu.  
 
Při dalším čtení analýzy ovšem začne být zřejmé, že vůbec nejvážnějším nedostatkem 
práce je, že to mohla být velmi slibná a průkopnická studie, jíž ovšem autor nevěnoval 
náležitou práci. Řada postřehů totiž dává tušit, že se autor ve zkoumaném prostředí 
pohybuje velmi dlouho, že je s ním obeznámen v míře pro bakalářský výzkum neobvyklé, 
jen se zřekl povinnosti nám tento empirický materiál zpřístupnit způsobem v akademii 
obvyklým. Z tohoto důvodu nedoporučuji práci k obhajobě a žádám Michaela Rádla, aby 
svou práci opravil a znovu předložil k obhajobě. 
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