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Problematika národnostních menšin v České republice představuje setrvalý problém 

v jinak velmi dynamicky se rozvíjející společnosti. Stereotypní kulturní předsudky se zdají být 

hluboce zažity nejen ve většinové společnosti, ale i v menšinových komunitách, a na rozdíl od 

jiných postojů se ve značné míře dál reprodukují z generace na generaci. Právo, zaměřené spíše 

na okamžité výsledky, se v krátkodobém horizontu jeví jako málo efektivní. Velkým pozitivem 

předložené práce proto je, že situaci dvou vybraných národnostních menšin (Romů 

a Vietnamců) popisuje komplexně – z hlediska historického, kulturního, právního 

i komparativního. 

  

Diplomantka ve velmi čtivé, logicky členěné a přesvědčivě vyargumentované práci 

dospívá k závěru o potřebnosti afirmativních akcí ve prospěch sociálně znevýhodněných 

menšin. Při psaní práce byl použit reprezentativní výběr české i anglické literatury. Zásadním 

formálním nedostatkem je však absence čísel stránek, jež ztěžuje orientaci v práci a přesné 

odkazy. Zejména v poznámkách pod čarou se vyskytuje několik typografických chyb (např. 

v poznámkách č. 2, 63, 99, 103, 104, 106, 109 a 113), delší pasáže textu jsou provázeny odkazy 

na jedinou publikaci (nejvýrazněji na str. 73-76 dle pracovního stránkování oponentky). 

Diplomantka rovněž argumentuje textem dnes již neplatného zákona o státním občanství 

č. 40/1993 Sb. (zrušen zákonem č. 186/2013 Sb.).  

 

Při ústní obhajobě by se diplomantka mohla více zaměřit na právní a politické 

souvislosti, například: Jaká pozitiva a negativa spatřuje v případech, kdy jsou politicky citlivá 

opatření přijímána na jedné straně politicky odpovědnými (legislativními a exekutivními) a na 

druhé straně politicky neodpovědnými (zejména soudními) orgány? Nakolik je možné 

problémy identifikované v diplomové práci řešit primárně nikoliv právem nebo státními zásahy, 

nýbrž v rámci občanské společnosti? 

 

Práci tímto doporučuji k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu navrhuji 

hodnocení výborně. 
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