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 Předkládaná práce je na oboru rumunistika v pořadí již druhou prací, která se zabývá 

romskou problematikou. Zatímco první se zaměřovala pouze na romské motivy v literárních 

dílech 19. a 20. století, současná diplomantka si vytkla za cíl pojmout danou problematiku 

mnohem šířeji. A právě v tom je čertovo kopýtko, ukazuje se, že široký okruh témat 

vymezených v Úvodu a následně zpracovaných na poměrně malém prostoru (s. 10 – 48) nutně 

vede k povrchnosti, „výčtovosti“ na úkor analytičnosti, což je patrné zejména ve druhé části 

práce. 

 V oddílu Historie (s. 10 – 21) se diplomantka věnuje otázce původu Romů, jejich 

příchodu do Evropy vůbec a na území dnešního Rumunska obzvlášť, jakož i jejich údělu 

v kontextu 18. – 20. století, přičemž největší prostor je věnován utrpení Romů za 

Antonescova režimu během 2. světové války (s. 16 – 21). Kapitola působí nevyváženě, 

pododdíl zásadního významu, nazvaný Jazyk jako důkaz indického původu, se v podstatě 

omezuje na pouhé konstatování, tvrzení není na základě metod komparativní jazykovědy 

patřičně podloženo; bylo by vhodné zmínit alespoň průkopnickou úlohu France Miklošiče. V 

další části by bylo rovněž záhodno blíže osvětlit instituci otroctví v rumunském prostoru, 

existující už od dob tatarských vpádů, a vymezit právní postavení Romů v 18. a 19. století, tak 

jak je zakotvují dobové zákoníky. 

 Oddíl Romové v dnešní době zahrnuje o něco vyváženěji základní údaje o početním 

stavu romského etnika, jeho náboženské příslušnosti a kultuře, jakož i diskriminaci, jíž je 

vystaveno. 

 Zatímco látka předchozích oddílů vybízela ke kompilačnímu přístupu, v oddílu 

věnovanému jazyku už měla diplomantka větší manipulační prostor. Přehled výpůjček 

z romštiny je zpracován slušně, představuje reprezentativní vzorek přejatých výrazů. Pokud 

jde o etnonymum  ţigan, nejpodloženější hypotéza staví na řeckém výrazu athiggános,  

„nedotknutelný“,  chápaném jako „nečistý, pohan“; nejde tedy o etnonymum jako takové. 

V Podunajských knížectvích mělo označení ţigan navíc totožnou sémantickou náplň jako rob, 

tedy rovněž nemělo význam etnický, nýbrž „technický“, sociální. 



 Oddíl Literatura nabízel nejvíce možností pro vlastní tvůrčí vklad. Je sice pravda, že 

diplomová práce na romské téma v literatuře již existuje, ta se však v zásadě omezuje na 

tematickou složku (převyprávění fabule), nezabývá se rozborem stylu, obraznosti, jazykových 

prostředků či typologií postav. A právě tady se pro diplomantku otevírá potenciální pole 

působnosti: na několika reprezentativních dílech z různých období by bylo možno ukázat 

odraz nefikční skutečnosti, jak se měnila typologie literárních postav spolu s vnímáním 

romského etnika většinovou společností, jak se promítají výpůjčky z romštiny do krásné 

literatury apod.  Začít by bylo možno už u lidových pohádek a báchorek, kde je romská 

tematika poměrně hojně zastoupena (např. u Petre Ispiresca, Snoave sau poveşti populare). 

Neocenitelným zdrojem argotických výrazů romského původu je diplomantkou zmiňovaný 

román Eugena Barba Skládka (Groapa) z prostředí bukurešťského lumpenproletariátu 1. 

poloviny 30. let. O tom, že se s ním diplomantka blíže neseznámila, přestože ukázky se 

rozebíraly i na překladovém semináři, svědčí toto podivné hodnocení: „Vidíme opět 

předsudky, jež někteří Rumuni mohli mít k romským spoluobčanům, a to již ve druhé 

polovině 20. století“ (s. 41). Totéž platí o povídce G. Galactiona  U potopeného kočáru z roku 

1910, jíž diplomantka podkládá rok vzniku 1967, tj. 6 let po autorově smrti. Podobných 

nepřesností či nepodložených tvrzení bychom v celé práci našli mnohem více. 

 Poslední, v podstatě výčtový oddíl nazvaný Kultura působí značně nesourodě: 

zahrnuje přehled řemesel, jimiž se Romové tradičně zabývají, seznam Romů, kteří se nějak 

proslavili, jejich obraz ve výtvarném umění, filmu i zastoupení v politice. Dodatek v podobě 

dotazníků nic nového k sledované problematice nepřináší.  

 Práce vykazuje značné nedostatky jazykové, i přes některé doporučené úpravy styl dál 

drhne, vyskytují se chyby v gramatické shodě, aktuálním členění větném, ale i ve zdánlivých 

maličkostech (diplomantka např. neví, že napíšeme-li např. 5%, tj. bez mezery, znamená to 

pětiprocentní, nikoli pět procent). Měla by zevrubně prostudovat stať Viléma Mathesia O 

takzvaném aktuálním členění větném a projít si i pravidla českého pravopisu.  

 Ve stávající podobě nelze práci doporučit k obhajobě 

Dne 22. 8. 2018       PhDr. Jiří Našinec 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


