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1. Obsah a struktura práce 

Téma řešené v práci je aktuální a společensky dlouhodobě významné, přičemž zcela odpovídá 

odbornému zaměření katedry. Pojetí práce je spíše širší, což někdy brání podrobnějšímu 

rozboru určitého tématu. Současně je ale třeba podtrhnout, že celek práce je v zásadě 

konzistentní, jeho části jsou provázány a obsah práce (resp. jeho významná část) odpovídá 

názvu díla. Z hlediska přínosu práce se coby nejcennější jeví kapitoly 3 a 4. Jistě pozoruhodné 

je přiblížení tématu sociální a politické emancipace (vícenásobně) znevýhodněné kategorie – 

romských žen. Zde byly originálně využity mimo jiné příklady vzdělávacích projektů 

z nezápadního světa.  

 

2. Odborná úroveň 

Práce je zaměřená na konkrétní sociální problémy a možnosti jejich řešení, přičemž je svým 

způsobem angažovaná. Její podoba vypovídá o autorčině velmi dobré erudici, především pak 

o bohatých zkušenostech s pokusy řešit probíranou problematiku v prostředí občanské 

společnosti a samotných romských komunit. Práce neobsahuje původní výzkum, její styl je 

kompilační, kdy jsou k sobě vztaženy jak odborné zdroje, tak i zobecněné praktické 

zkušenosti.  

 

3. Práce s literaturou 

Práce čerpá z velmi solidního množství reprezentativních a aktuálních pramenů včetně 

cizojazyčných. Vedle historických, andragogických a jiných odborných prací jsou využívány i 

politické dokumenty vzniklé na úrovni národní i mezinárodní. Zásady nakládání se zdroji jsou 

v díle respektovány. 

 

4. Grafické zpracování 

Grafická stránka práce je vyhovující. Předmětem určité pochybnosti by se mohlo stát zařazení 

tabulky uvedené na s. 41–42. Nebylo by pro ni příhodnější místo v přílohách práce? 



 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň je v zásadě bez problémů. Místy se vyskytují jen drobné překlepy a 

neobratnosti.  

 

6. Podněty k rozpravě 

Argumentace a závěry práce jsou optimistické, a to navzdory skutečnosti, že hlavní zájem 

autorky se obrací k sociálně strádajícím. Není snaha ukázat celoživotní vzdělávání a učení 

jako logický a účinný nástroj řešení sociálních problémů znevýhodněných skupin 

s opakovaným odvoláváním se na politické dokumenty blízká situaci, v níž je přání otcem 

myšlenky? Zde se lze odvolat i na to, co autorka uvádí na s. 44 ke vztahu vzdělávání a 

sociálních nerovností.  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

Práci doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení „velmi dobře“. 
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