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Předložená diplomová  práce se zabývá situací romské populace,  která je mnohdy 

označována jako stav sociálního vyloučení.  Téma je aktuální a jak autorka v úvodních 

kapitolách správně předesílá, existence protirómských nálad ve společnosti vyžaduje i 

zvýšenou pozornost v oblasti  sociální práce a sociální politiky.    

 

Práce je rozdělena na přehledovou část pracující s relevantní literaturou a výzkumnou část, 

která představuje výzkumné šetření autorky v Praze 5 - Smíchov. Práce je jasně zacílená, 

vychází ze zájmu i znalostí autorky. Práce je logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe 

plynule navazují.  

 

Teoretická část obsahuje dobře zvládnuté kapitoly o historických okolnostech existence Rómů 

v evropském prostoru, konceptů soužití společenské většiny a menšiny. Podrobně se autorka 

zabývá hlavně specifiky života, které se mohou stát signifikantními znaky sociálního 

vyloučení. Zvláštní kapitolu věnuje sociální práci mezi romskou populací. Autorka se dobře 

orientuje v teoretických konceptech, pro svoji argumentaci našla vhodnou literaturu a jiné 

zdroje.  

 

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaké jsou specifické znaky života Romů na pražském 

Smíchově, a jak Romové žijící na pražském Smíchově vnímají možnost překonání vyloučení 

Romů. Autorka použila techniku polostrukturovaného dotazování mezi 10 respondenty. 

Výzkumná strategie a výzkumné postupy jsou standardní, dostatečně 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. Hlavně 

proto, že v práci není jasný kvalitativní ani kvantitativní rozdíl mezi údaji uvedenými 

v rámcové analýze a v interpretačním shrnutím. Závěry práce lze považovat za adekvátní 

výsledkům vlastního studia a empirického šetření.  Přesto bych uvítala bohatší diskusi nad 

zjištěnými údaji.  

 

Jazyk a styl psaní jsou kultivované, práce s odkazy a citacemi odpovídá předepsaným 

standardům. 

 

Obecně lze konstatovat, že práce obsahuje zajímavé údaje a zjištění a dokazuje schopnost 

autorky orientovat se  v relevantních zdrojích. Autorka je schopna analytické práce a náročné 

samostatné práce v terénu. Předloženou práci považuji za zdařilou.   

 

Navrhuji klasifikaci velmi dobře.             

 

Otázka k obhajobě:   

Pokuste se shrnout, jakými jednoznačnými projevy sociálního vyloučení Vaši respondenti trpí 

a  jakou úlohu při jejich zmírňování by mělo sehrát vedení městské části. 
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