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Bakalářská práce se zabývá problematikou romských ghett. Osou struktury práce je 

dělení na teoretickou a praktickou část. Teoretická práce se dělí na pět kapitol. Praktická část 

obsahuje empirické výzkumy a člení se do 3 kapitol.

Autorka se na počátku práce zabývá pojmy, které jsou spojené s romskou problematikou 

a s problematikou ghett. Tyto pojmy vymezuje a  seznamuje s jejich pojetím v odborné 

literatuře. Další rovinou práce je historický pohled na problematiku Rómů a ghett. Cenný je 

popis vývoje přístupu státu k Rómům a legislativy v této oblasti.

Největší pozornost je věnována těmto jevům v posledních 26 letech, jejich popisu a 

hledání příčin, proč došlo ke stávající situaci. Tuto situace se snaží reflektovat z pohledu 

majoritní společnosti i rómského etnika. Autorka popisuje základní příčinné jevy, které vedou 

Rómy k chudobě a k životu v ghettu. Práce dále přináší soupis hlavních ghett v ČR a jejich 

popis. Od popisu sociálních jevů autorka přechází k sociální práci a aktivitám státu ve vztahu 

k rómskému etniku.

Empirické výzkumy byly připravovány na základě vhodně zvolených výzkumných cílů 

a hypotéz. Autorka velmi vhodně zvolila jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum, které se 

vhodně doplňují. 

Kvantitativní výzkum vypovídá o názorech většinové společnosti na problematiku ghett 

a rómského etnika. Hloubkové rozhovory, dle autorky doplněné pozorováním, přinášejí 

poznatky o rómském etniku. Tyto rozhovory považuji v celé bakalářské práci za nejcennější. 

Autorkou byly dobře promyšlené a připravené a v samotných rozhovorech je patrná vysoká 

empatie a vhled autorky do situace konkrétního člověka. Poznatky jsou velice cenné a mohou 

sloužit pro pochopení situace Rómů v ghettech i k řešení rómské otázky. 

Předností práce je překračování autorky politických a ideologických stereotypů, které 

jsou k tomuto tématu běžné. Autorka se také vyhýbá extrémům, které jsou v české společnosti 

běžné, to znamená jak romantizující přístup k Rómům, tak jednoznačně negativní odsuzující 

pohled na Rómské etnikum, v němž je viděna jediná příčina daného stavu. Snaží se vycházet 

z faktů a na základě věcné analýzy docházet k objektivnímu vhledu do zkoumaných 

problémů.



Práce je jazykově a stylisticky na velmi dobré úrovni a včetně prezentace výsledků se 

jedná o kultivovanou bakalářskou práci. Sympaticky působí osobní zaujetí autorky a její 

humanisticky angažovaný přístup

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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