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Jakkoliv jde „jen“ o bakalářskou práci, představuje mimořádný přínos pro poznání a 

rozvoj této oblasti sociální práce. A to z více důvodů. 

Autor otevřeně překonává současné zakrývání problémů života části romské 

populace, které se vyznačuje politicko-mediální neschopností a obavou Romy 

pojmenovat a subsumuje je do širší skupiny „sociálně slabých“, koncipuje „inkluzivní“ 

opatření pro celou tak vymezenou skupinu a tím ztrácí schopnost řešit skutečné 

problémy. Viz např. sociální bydlení, inkluze ve školství apod.    

Druhým významným přínosem je schopnost autora popsat pregnantně na malé ploše 

„specifika romského světa“. Autor tím jednoznačně prokazuje nejen, že je poučen, 

ale že je zasvěcen v problematice, a činí tak přesně, stručně, a v dnešních 

deformovaných podmínkách i velmi statečně. Neskrývá a dokládá potřebu 

specifických přístupů a metod práce s romskými dětmi a mládeží.  

Téma práce je velmi aktuální, významné, přínosné a zajímavé. K použitým metodám 

výkladu materie a cílů práce, výzkumu a zpracování jeho výsledků nemám 

připomínek. Chci jen upozornit, že NZDM nevznikly až na základě zákona o 

sociálních službách (str. 15) ale existovaly mnoho let předtím, zákon je „jen“ výslovně 

pojmenoval.  

Na straně 21 autor udává návaznost pojmenování Rom, na označení jedné z kast 

Domové. Podobnost je, návaznost nemusí být přímá, protože vedle Romů, žijí 

Evropě také Manušové, Kale a další. Na straně 34 uvádí autor problém či riziko, 

kdyby členové dvou znepřátelených romských skupin (velkorodin) sdíleli stejný 

prostor a aktivity. Možná bych nepoužil obrat znepřátelených, snad spíše 

nekontaktních, distancovaných, ale autor může mít zkušenosti z toho, jak se tato 

distance v jednání dětí projevuje (zda je vtištěna už i do dětských myslí). Jde pro 

budoucnost o závažný problém a bylo by vhodné, kdyby se k tomu autor v rámci 

obhajoby vyjádřil. 

Autor využívá adekvátní literární zdroje a jejich volba i rozsah svědčí o studiu a velmi 

dobré znalosti problematiky. Autor prokazuje schopnost samostatné odborné práce 

na vysoké úrovni.  

Práci vysoce oceňuji a navrhuji, aby byla hodnocena jako „výborná“. 

 

V Praze 28. srpna 2017 

Ing. Petr Víšek  

 


