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Předložená diplomová práce se zabývá romskými dětmi a mládeží v obtížné životní situaci ve
městě Mladá Boleslav. Téma je aktuální a jak autorka v úvodních kapitolách správně
předesílá, existence protirómských nálad ve společnosti vyžaduje i zvýšenou pozornost
v oblasti sociálních služeb nabízených romské populaci.
Práce je rozdělena na přehledovou část pracující s relevantní literaturou a výzkumnou část,
která představuje výzkumné šetření autorky ve městě Mladá Boleslav. Práce je jasně zacílená,
vychází ze zájmu i znalostí autorky. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe
plynule navazují.
Teoretická část obsahuje velice dobře zvládnuté přehledové kapitoly o historických
okolnostech existence Rómů v evropském prostoru a hlavních atributů tzv. sociálního
vyloučení či marginalizace tohoto etnika. Autorka se věnuje otázkám spojených s názvem
diplomové práce, tj. rasismu, diskriminaci, vzdělávání a fenoménu adopce a pěstounství.
Autorka se dobře orientuje v teoretických konceptech v jejich historických souvislostech.
V závěrečné kapitole teoretické části je podán přehled o situaci v Mladé Boleslavi a
organizacích, které v oblasti působí.
Cílem výzkumného šetření je zjistit, do jakých obtížných životních situací se romské děti a
mládež v Mladé Boleslavi nejčastěji dostávají a zda jsou služby organizací v Mladé Boleslavi,
které řeší tuto problematiku, dostačující či nikoli. Autorka použila techniku
polostrukturovaného dotazování ve třech cílových skupinách: dětí, jejich rodičů a sociálních
pracovníků. Výzkumná strategie a výzkumné postupy jsou logické, standardní, jasně popsané
a dokumentované. Šetření je zpracováno metodou tzv. rámcové analýzy.
Z hlediska přehlednosti lze zpětně uvažovat, zdali by nebylo vhodnější jednotlivé tabulky
analýzy zařadit do příloh a v hlavním textu se věnovat interpretaci a shrnutí závěrů. Autorka
v závěru vyjadřuje náměty na řešení situace, která není příznivá.
Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným
standardům.
Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje množství zajímavého materiálu, bohatý obsah a
dokazuje schopnost autorky orientovat se v relevantních zdrojích. Autorka je schopna
analytické práce a náročné samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za velmi
zdařilou.
Navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ až velmi dobře podle výsledků obhajoby.
Otázka k obhajobě:
Pokuste se shrnout, jakou úlohu v řešení situace romských dětí a mládeže v Mladé Boleslavi
by mělo sehrát vedení města.
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