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Diplomant si zvolil aktuální a dosud nezpracované téma vymezení rasismu jako veřejně politického
problému ve vládních dokumentech, a to za období 1989 – 2014. Jako metodu popisné části zvolil
analýzu událostí a analýzu aktérů a pro analýzu dokumentů diskurzivní analýzu. Práce je dobře
strukturována, pečlivě jsou zpracována teoretická východiska s odkazy na příslušnou literaturu.
Vytknout nelze nic ani formulaci cílů a výzkumných otázek. Ve svých závěrech dochází diplomant
k tomu, že různé veřejné instituce přistupují k vymezení rasismu z pozic odpovídajících jejich
kompetencím, tj. resortní přístup (MV  bezpečnost, MPSV – sociální začleňování a soudržnost,
ÚV – lidská práva, nediskriminace, soc. začleňování). Diplomant dochází k závěru, že zde chybí
zastřešující dokument, který by pokryl „bílá místa“, o kterých se zatím mlčí, a zaměřil se také na
zdroje/příčiny rasismu a to, jak s nimi dále pracovat. S tím lze než souhlasit. Při výběru
analyzovaných veřejně politických dokumentů se zaměřil na programová prohlášení vlády a na
resortní dokumenty MPSV, MV a Úřadu vlády – sekce pro lidská práva. Považovala bych za
užitečné zahrnout mezi analyzované dokumenty také koncepce MŠMT, které podle mého stojí u
jednoho ze zdrojů rasismu v české společnosti, kterým je atmosféra na základních a středních
školách. Přestože se práce zabývá vymezením rasismu jako takového, je v analytické části více
zaměřena na romskou menšinu a dokumenty, které se romskou menšinou zabývají. Na toto ale sám
autor v úvodu práce upozorňuje.
Co se týče diskuse ohledně občanského přístupu a
etnoemancipačních afirmativních opatření, polemizovala bych s tím, že tyto přístupy stojí proti
sobě a vzájemně se vylučují (viz spory o Agenturu pro sociální začleňování) a naopak vidím za
potřebné rozvíjet tyto agendy vedle sebe s tím, že se doplňují. Celkově práci hodnotím pozitivně, a
to jak po obsahové stránce, po stránce formálního zpracování, tak i z hlediska metod a jejich
použití.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě
a hodnotit ji známkou „výbornou“.
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