
Mgr. David Doubek, PhD: Posudek vedoucího na práci Anny Hrudkové “Integrace dětí z 
etnických menšin ve školní třídě z hlediska vrstevnické skupiny”.

Anna Hrudková se ve své práci věnuje studii integrace romských dětí v kontextu dětského domova. 
Jedná se o etnograficky pojatou studii, založenou na rozhovorech a pobytu v terénu – pozorování. 
Práce má všechny náležitosti a splňuje požadavky kladené na daný typ práce.
Z teoretického hlediska bych vyzdvihl sofistikovaný pojem identity, se kterým autorka pracuje, 
který je postavený na empirických základech z terénu a nikoli naopak. Celkově práce i ve své 
struktuře odráží induktivní princip etnografických výzkumů a teoretická část tak není úplně 
oddělená, ale prolíná se i do praktické části. 
Praktická část pak dokumentuje a analyzuje konstrukci ústavní identity, vznikající v kontextu 
dominující majoritní morální kultury vychovatelů a státu. Tato identita je nikoli jakási původní 
vnější, ale nová, dialekticky vznikající v napětí mezi opuštěným světem venku, represí ze strany 
ústavu a loajality k vrstevnické skupině. V tomto kontextu je pozoruhodné například přejímání 
romštiny neromskými chovanci, kdy se ale nejedná o „původní řeč“, ale protestní kód, který také 
vedení ústavu zakazuje. 
Vrcholem práce je pak kapitola Zápletka příběhu, kde autorka ukazuje individuální integrační 
strategie. První oblast tvoří identifikace s genderovými skupinami nebo významnými druhými mezi 
vrstevníky a mezigenderová erotická identifikace. Přitom je celá tato kontrakultura konstruována 
reaktivně jako romská a identifikují se s ní i někteří ne-romové. Nicméně autorka stále zdůrazňuje 
kontextovou a situační podobu všech zaujímaných identit.
Na práci bych vyzdvihl etnografické úsilí autorky, její otevřenost a zejména vzácnou potřebu 
uvažovat nad pojmy, zpochybňovat a hledat, tedy skutečný induktivní metodologický přístup. Práce 
by na různých místech ovšem vyžadovala pozornější přístup k formální stránce (překlepy, občas 
divné větné vazby) a trošku větší trpělivost při výkladu závěrů. Práce také nabízí mnohé další 
otázky, nad kterými by bylo dobré se zamyslet, ale na které nezbyl čas (re-konstrukce romské 
identity jako kontraktultury delikvence, další identifikační strategie mezi ne romy a vztah k nim, 
naznačené kolem in-vivo kódu hitlerismus a další, ale tím by vybočila ze zadání a i rozsahu.
Práci doporučuji k obhajobě.


