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Aktuálnost tématu: Autorka si pro svou závěrečnou práci vybrala problematiku sociální 

exkluze, kterou zkoumá na cílové skupině vybraných romských obyvatel pražské městské 

části Smíchov. Přínosem práce je především provedený výzkum, tedy empirická část práce, 

která svým zpracováním napomáhá čtenáři v pochopení složité problematiky „jinakosti“ 

romského etnika. Některé tématické okruhy rozhovorů jsou zrcadlem postojů romských 

spoluobčanů k majoritě a určitě stojí přinejmenším za zamyšlení, ne-li k hlubší analýze. 

Například otázka důvěry ke státu, v němž s námi Romové žijí, vztah k volbám, politice, 

policii. 

 Obsah rozhovorů i jejich interpretace svědčí nejen o výzkumném zájmu, ale i o  autorčině 

značné schopnosti  empatie. 

Cíle práce a jejich naplnění: Cíle práce jsou definovány v úvodu práce (str. 7 a 8 textu) a 

autorce se je podařilo  naplnit na velmi dobré úrovni.  

Metodologie: Metodologická část je logicky úvodem  do výzkumné části práce Autorka 

zdůvodňuje výzkumný design i použité kvalitativní metody práce. Pozornost je věnována 

výzkumným otázkám i popisu způsobu analýzy získaných poznatků.  

Obsah  práce: Vlastní text autorka rozčlenila do 6 částí, úvodu a závěru. Postupuje logicky 

od obecných konceptů a poznatků (část 1 – 4) ke konkrétním zjištěním (zejména v empirické 

části 6). Autorka se postupně zabývá definicí nejdůležitějších pojmů (první část práce – zde 

bych doporučila věnovat definici některých pojmů více prostoru), na základě relevantní 

literatury mapuje  historii Romů v Evropě a u nás (2. část). Důležitá je i třetí část práce, ve 

které se autorka věnuje  obecným strategiím soužití většiny a menšiny a vytváří tak 

východisko ke čtvrté části, totiž konceptům vztahů romské menšiny s většinovou společností. 

Tyto teoretické koncepty jsou dobře ilustrovány výsledky výzkumné části práce. 

Velmi dobře zpracovaná je i pátá část textu, která seznamuje s metodami sociální práce 

s Romy a službami pro sociálně vyloučené osoby v oblasti pražské části Smíchov. 

Formální úprava práce: Text je také  po formální stránce na velmi dobré úrovni. Je psán 

kultivovaným jazykem vhodným pro odborný text, přitom se velmi dobře čte. Poznámkový 

aparát odpovídá formátu závěrečné studentské práce, odkazy a citace jsou vyznačeny, seznam 

použité literatury a pramenů je součástí práce.  Drobnou výtku bych měla opět pouze 

k definicím pojmů v úvodu práce, jednotlivé pojmy by bylo dobré zvýraznit (tučně, podtrhnout 

a pod.) aby byl text přehlednější. 

 

Celkové hodnocení práce: Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento 

druh odborného textu, autorka prokázala  znalost problematiky i zaujetí pro zvolené téma. 

Bylo by škoda, kdyby shromážděné poznatky nebyly dále využity. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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