
Posudek na bakalářskou práci Veroniky Reichové Romská ghetta v České 

republice 

Tato bakalářská práce pojednává o problému romských ghett v České republice a jevech 

s nimi souvisejících. Jejím cílem je ukázat příčiny vzniku ghett v současnosti a navrhnout 

určitá opatření, která by mohla v budoucnu přispět k zmenšení sociálních rozdílů mezi 

obyvateli těchto ghett a majoritní společností. 

 V teoretické části práce autorka definuje základní pojmy, mapuje historii ghett, podává 

charakteristiku současného ghetta, jeho hlavní znaky, příčiny vzniku a charakterizuje jeho 

současné problémy, zabývá se také názory majoritní společnosti na  komunitu v ghettu a 

programy pomoci těmto exkludovaným komunitám. 

Tato část práce se opírá o relevantní literaturu a je velmi dobře zpracována. 

V praktické části práce autorka provedla dvě výzkumná šetření. Jedno mezi příslušníky 

majority a jedno v romské komunitě.  

Cílem prvního šetření bylo „ověřit základní znalosti majoritní populace v této oblasti a také 

zjistit, jaké proměnné mohou mít vliv na její postoj“.  Výsledky tohoto šetření autorka 

přehledně zpracovala do grafů a formulovala dvě hypotézy: H1, že názor majority na 

spokojenost minorit s životem v ghettu souvisí s pohlavím respondentů: Muži se častěji než 

ženy domnívají, že obyvatelé ghett jsou spokojeni se svou situací. H2, že názor na význam 

ghett pro minority souvisí se vzděláním respondentů: S růstem vzdělanosti stoupá 

pravděpodobnost názoru, že ghetta jsou pro minority demotivující. Obě tyto hypotézy  se 

šetřením potvrdily. 

Za velmi zdařilé a velmi zajímavé považuji druhé výzkumné šetření, kde se autorka jakousi 

formou případových studií vytvořených na základě rozhovoru s příslušníky pěti rodin z 

romské minority snažila zjistit, zda soužití mezi minoritou a majoritou závisí na velikosti 

romské komunity, na stáří, tj. věkovém průměru členů romské komunity, zda je 

nezaměstnanost u minority vyšší než u majority vinou špatné pověsti jejich příslušníků a zda 

má minoritní společnost větší podíl na čerpání sociálních dávek než společnost majoritní. 

Jednotlivé otázky rozhovorů jsou velmi dobře zvolené a navíc si autorka při jednotlivých 

rozhovorech počínala velmi taktně, s lidským porozuměním, ale přitom profesionálně. 

Rovněž tím, že si zvolila různé typy romských rodin, získala řadu zajímavých informací. Tyto 

informace však mohla více uplatnit a využít nejen v závěrech z výzkumu, ale i v závěrech 

práce. Za velmi pozitivní však také považuji skutečnost, že autorka navázala bližší kontakty 

s některými motivovanými mladými příslušnicemi romské komunity a bude s nimi i nadále 

pracovat. Sepsáním bakalářské práce tedy zájem autorky o tuto problematiku nekončí a 

autorka může, i vzhledem k zaměření svého studia, na tomto poli vykonat ještě mnoho 

prospěšného. 

Práce odpovídá požadavkům na tento typ práce kladeným a hodnotím ji stupněm výborně. 
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