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Aktuálnost tématu: Téma posuzované diplomové práce je velmi důležité a aktuální. Autorka
se zabývá situací romských dětí a mladých lidí ohrožených sociální exkluzí . Liknavé řešení
tohoto problému má a jistě bude mít i v budoucnosti závažné důsledky nejen pro ně, ale i pro
majoritní populaci.
Cíle práce a jejich naplnění: Autorka definuje cíl práce na str. 8. Zjistit, v jakých obtížných
životních situacích se romské děti a mládež v Mladé Boleslavi nacházejí a zda jsou jim určené
poskytované služby dostačující. Tento cíl práce byl splněn na solidní úrovni.
Metodologie: Metodologická kapitola (10.3.) je součástí výzkumného šetření. Je velmi dobře
zpracovaná, kromě vlastních výzkumných metod se autorka věnuje i metodě výběru
respondentů, etice výzkumu a popisu jeho realizace.
Obsah práce: Vlastní text je členěn do deseti částí, úvodu a závěru. Autorka se zabývá
nejprve historickým kontextem, který je pro pochopení tématu velmi důležitý. V další, čtvrté
části, věnuje pozornost některým aspektům sociální exkluze Romů. Poněkud nekonzistentně
působí zařazení části o rasizmu a diskriminaci Romů před částí o vzdělávání Romů v ČR.
Poněkud nevyváženě působí i část 7, věnovaná adopci a pěstounské péči u romských dětí,
(pouhá jedna stránka textu). Také název část 9 je trochu zavádějící. Nejedná se o shrnutí
teoretických východisek, ale shrnutí první části práce. Teoretická východiska z ní tvoří jen
malou část.
Jistě přínosnější je samotný výzkum ve druhé části diplomové práce, s hezkou
metodologickou částí a zajímavým a dobře zpracovaným obsahem. Rozhovory jsou vedeny
nejen s dětmi a mladistvými, ale i jejich rodiči a sociálními pracovníky, což považuji za velmi
přínosné. Autorce to umožnilo posoudit zkoumanou problematiku z různých pozic
respondentů. Z množství získaných zajímavých dat by jistě bylo možné ještě dále obohatit
závěry práce.
Formální úprava práce: K formální podobě textu mám jen marginální připomínky. Ty se
týkají především formátů tabulek, které nejsou stejné (některé na výšku, některé na šířku) a
také nejsou „uživatelsky vlídné“ (úzké sloupce, text se špatně čte i vnímá). Není
naformátovaný obsah práce.
Jinak práce splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu. Je napsána jazykem
vhodným pro odborný text, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam použité literatury je
součástí práce.
Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi
dobrou.
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