
Posudek na magisterskou práci Lenky Vebrové
Romská populace v Evropě

Autorka si jako téma své magisterské práce zvo|i|a sice aktuá|ní a zqímavou prob|ematiku,
ale vzh|edem k omezeným zdrojům dat i řadě nevyjasněných otázekieoretického charakteru
problematiku poměrně s|oŽitou' Předk|ádan á práceje zaměřena nejen na demografické
char-akteristiky romské populace ve vybraných evropských zemích,.aIe poměrnďpodrobně
se věnuje i zdrojům statistických dat pro studium národnostních menšin a obecně
moŽnostem zjišt'ování národnostní/etnické sk|adby obyvateIstva. V demografickém studiu
romské populace bylo snahou autorky nauázat na projekt Rady Evropy 

=óo' |et, který by|

19měře1 na demografické a geodemografické studium národnostních menŠin v Evropě ajehoŽ část se týka|a i romské populace ve vybraných evropských zemích. Projekt vycháze|
z výs|edků sčítání na počátku 90. |et a autorka se pokusi|a porovnat zjiŠtěné iharakteristiky
s Údaji ze sčítání |idu, která proběh|a v evropských zemích ko|em rot<ú zooo. I když výběr
charakteristik je v předk|ádané práci částečně omezen, přesto závěry práce poskýtu1i
zqímavé informace a potvrzují hypotézu, Že demografické charakteristiky romské pópu|ace
jsou v evropských zemích s vyšší koncentrací Romů přib|iŽně shodné a dochází
k postupnému, i kdyŽ poma|ému přib|iŽovánídemografického chování Romů a majoritní
spoIečnosti'

Práce má rozsah 73 stran plus 1O stran pří|oh a je č|eněna do devíti kapito|. V úvodu autorka
informuje o cí|ech práce a její struktuře, první kapitola je v obecné rovině věnována
národnostním menšinám v Evropě . Za1ímavá a poměrně rozsáh|á je kapito|a druhá, ve které
autorka informuje o historii a původu Romů. Zák|adní informace o rodině a sociá|ní
organizaci v Životě Romů podává da|Ší kapito|a' Její uvedení před v|astní demografickou
problematikou je poměrně logické, nebot'řada zv|áŠtností v demografickém chování Romů
se právě odvíjí od jejich odlišné hodnotové orientace a pojetí rodiny. Da|Ší dvě kapito|y jsou
věnovány moŽnostem zjiŠt'ování národnostní/etnické skIadby obyvateIstva v evropskýcň
zemích a dostupným zdrojům dat pro studium národnostních menšin. V kapito|ách 6.-- 9.
pak autorka ana|yzuje demografickou situaci Romů ve vybraných evropských zemích,
diskutuje otázkujejich počtu včetně odhadů. V závěru pak shrnuje dosaŽené poznatky.

Pro nezasvěceného čtenáře se můŽe zdát výběr pouŽitých demografických charakteristik
poněkud omezený, autorka se však snaŽítento fakt zdůvodnit a poukážatnanedostatek
kva|itních dat pro studium nejen romské popu|ace, ale i řady ostatních národnostních
menšin' Ve výběru zemí neuvádí ve srovnání s projektem Řady Evropy Makedonii, coŽ však
v případě této země není Žádná chyba - demografické charakt.eristiky jak romské, tak i
majoritní popu|ace se v tomto případě znacně od|išují od ostatních siovnávanÝch zemí a
naopak nejsou mezi sebou nijak výrazně odlišné'

Autorka přistupova|a k sepsání práce iniciativně, poměrně obtíŽné by|o získat potřebná data,
coŽ se nakonec autorce, i kdyŽ v omezené míře, poved|o. Práce poskytuje řadu nových
poznatkŮ a odpovídá poŽadavkům, k|adeným na magisterskou práci. Předk|ádanou práci
doporučuji přijmout k obhajobě.
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