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1. Obsah a struktura práce 

Cíl bakalářské práce spočívá ve snaze podat popis účinného způsobu vzdělávání romských 

žen. Kvalitní vzdělání žen je přitom chápáno jako účinný prostředek změny v sociálním po-

stavení Romů.  

Charakteristika způsobu vzdělávání je v práci provedena s ohledem na zvláštnosti, které sou-

visejí se sociální pozicí a statusem žen v romské komunitě. Uvedeny jsou hlavní zásady práce 

nutné pro dosažení vzdělávacích úspěchů. Zdůrazněn je přitom význam vnější pomoci při 

snaze o posílení a zrovnoprávnění romské národnostní menšiny, což se považuje za nezbytný 

předpoklad sociálního začlenění Romů. Vzhledem k odbornému zaměření katedry je zpraco-

vané téma práce vhodné a přiměřené, stejně tak je potřebné vzhledem k celospolečenské po-

vaze daného problému.  

Obsahově se práce postupně věnuje deskripci romské národnostní menšiny, jejímu postavení 

v majoritní společnosti, komparaci situace romské a majoritní populace. Popisuje podmínky 

sociálního vyloučení v České republice, které se týká asi poloviny Romů a je spojeno se zhor-

šeným přístupem k institucím a službám a také například s nezaměstnaností, zadlužeností, s 

méně kvalitním vzděláním, nízkou kvalifikací. Následující kapitoly obsahují popis postavení 

romských žen ve společnosti, definovaný na základě mnohočetné společenské diskriminace. 

Zmírnění, případně odstranění diskriminace vidí studentka v celoživotním vzdělávání a učení 

dospělých Romek, které by pomohlo vyrovnat deficity v jejich formálním vzdělávání a fun-

govat jako nástroj změny v sociální situaci Romů. Poukazuje na vnější i vnitřní bariéry zne-

snadňující zapojení Romek do vzdělávacího procesu. Práci uzavírá popis didaktického proce-

su při plánování a uskutečnění vzdělávacích činností pro romské ženy, aby přinesly očekáva-

ný efekt a úspěch.  

Výklad jednotlivých témat je dobře rozvržený a srozumitelný. Text obsahuje všechna důležitá 

témata, je správně rozčleněn, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Do práce nejsou 

zařazeny přílohy, což v tomto případě nepředstavuje nedostatek. 

 

2. Odborná úroveň  

Kvalitní odborná úroveň bakalářské práce svědčí nejen o zaujatosti studentky tématem, ale 

také o její velmi dobré teoretické i praktické orientovanosti v tomto tématu. Výše popsaná 

struktura práce a výběr klíčových témat svědčí o schopnosti studentky navázat úspěšně na 

dosavadní stav poznání v oblasti řešené problematiky.  

Při koncipování cílů bakalářské práce vychází studentka ze skutečnosti menší vzdělanostní 

úrovně Romské populace. Důvod spatřuje v jazykových a vzdělanostních nedostatcích rodičů, 

které tvoří jednu z bariér, bránících vzdělanostnímu posunu jejich vlastních dětí.  Z tohoto 



zorného úhlu jsou projektované cíle formulovány smysluplně.  Avšak dosažení těchto cílů 

může narážet v praxi na řadu problémů (nedostatek finančních prostředků ve školství atd.), 

které mohou praktický přínos bakalářské práce posunout do kategorie spíše výhledové. 

 

3. Práce s literaturou 

 Citace v textu odpovídají citační normě.  Rozsah použitých odborných zdrojů je dosta-

tečný a přiměřený, včetně zdrojů zahraničních. 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická úprava textu, stránek a nadpisů je provedena kvalitně. Dvě použité tabulky 

jsou sestaveny přehledně a splňují svůj shrnující a ilustrující význam. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Autorka se vyjadřuje srozumitelně, používá přiměřený odborný jazyk. Dobře zvládá 

spisovnou češtinu, s přiměřenou stylistickou úpravou, neobjevují se gramatické a syntaktické 

chyby.  Korektuře textu je věnována dostatečná pozornost, jen výjimečně jsou v něm neopra-

vené překlepy, například na str.7,  2. odst.: „Hlavním cílem práce je ma podkladě…“ 

 

6. Podněty k rozpravě 

 Jestliže genderové stereotypy romské komunity, vycházející z patriarchální romské 

kultury, přisuzují ženám nižší společenský status, mohou mít ženy, které by prošly kurzy ce-

loživotního vzdělávání, tak jak je navrhuje autorka, možnosti zásadním způsobem ovlivnit 

přístup ke vzdělávání vlastních dětí?  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento druh kvalifikačních závěrečných 

prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou velmi dobře. 
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