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Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním a relevantním tématem. V centru 

pozornosti je otázka utváření role/identity romské matky.  Zvolený problém řeší na základě 

empirického výzkumu.  Jeho protagonistkami se stalo pět romských mladých matek, s nimiž autorka 

vedla nestrukturované rozhovory. 

Svoji práci Markéta Obručová ukotvila v teoretické a kontextové literatuře. Zabývala se 

především tématem mateřství z psychologického hlediska. Na základě etnologické, sociologické a 

romistické literatury nabídla i vhled do situace Romů v ČR a popis postavení a role matky v tradiční a 

asimilované romské rodině. Je třeba říci, že zde autorka odvedla systematickou práci, která postavila 

dobré základy pro interpretaci dat.  

Získaná data analyzovala autorka na základě zakotvené teorie. Hledala kategorie, skrze které 

by problém utváření identity matky popsala. Protože kódování vedla v rámcích tématu výchovy, 

kategorie, které vytvořila, se odvíjejí od různých kontextů „fungování“ mladé žena jako matky. 

V každém případě i tento způsob prezentace a interpretace dat dokázal plasticky zprostředkovat nejen 

výpověď Romek, ale také kontext jejich života. Potud je třeba ocenit práci autorky, označit ji za 

poctivou a vyčerpávající v detailu.  

Po formální stránce je text v pořádku.  Netrpí ani gramatickými chybami, ani překlepy. 

Obrazová příloha někdy až profesionální. 

Práce Markéty Obručové zároveň otevírá široké pole pro diskusi. Toto zjištění je vždy 

potěšující, protože jen k prázdným slovům není co říci. První podnět směřuje k volbě literatury. 

Autorka upozorňuje, že k danému tématu není adekvátní romistická literatura. Velice dobře 

identifikuje fakt, že řada těchto studií je především konstruktem akademiků, než popisem reality. 

Nicméně i tyto konstrukty mají svoji vědeckou relevanci a autorka je proto také používá v komparaci. 

V této souvislosti se ptám, proč nevyužila texty z pera také svého vedoucího práce, které se zabývají 

blízkými tématy a především jsou opřena o identickou techniku sběru dat. 

Druhý podnět je metodologický. 1) otázka směřuje k otázce volby zakotvené teorie a saturace 

dat. Došlo k saturaci dat? 2) autorka využívá, a to velice hezky i zúčastněné pozorování a propojuje ho 

s dalšími daty. Přestože to asi chápe jako okrajové, měla by to v metodologii uvést. 

Třetí úvaha směřuje k otázce přístupu k Romům. Autorka cituje Říčana, který zavazuje 

majoritu k jistému paternalismu. Jaký je její názor na formy pomoci Romům? 

V souvislosti s tím jsou některé formulace autorky hodnotící, resp. romské matky jsou 

implicitně srovnávány s majoritními matkami. Např. že si nepřečtou příručku o mateřství. Nebo 

babička je kritizována za slovník. Má tento směr úvah nějakou souvislost s ambicí badatelky nalézt 

cesty k vyrovnání handicapů, již Romové mají vůči majoritě? 

Neuvažovala autorka zároveň o jiném třídění dat, které by ustanovilo selektivní kategorie, jež 

vyjadřují podstatu mateřství z pohledu mladých Romek. Taková kategorie by pak dala veškerou logiku 

tomu, proč je první a asi i další těhotenství neplánované, proč si ženy nenechají vzít první dítě, proč to 

další ano, zda je přehodnocení plánů v podstatě nějakým přehodnocením plánů a odsunutím 

budoucnosti na další generaci, když např. na diskotéky chodí dále, navazují nová partnerství, proč 

respektují babičky jako vychovatelky, proč nevytvářejí údajně bariéry, zatím co babičky ano, kdy 

člověk zblbne a kdy má rozum, proč četba nedělá matku. 

Práce Markéty Obručové je velmi inspirativní, je dobře strukturovaná, bohatá na data.  Práce 

si zaslouží ocenění. 
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