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 V případě předkládané diplomové práce jde již o druhou, tematicky značně zúženou 

variantu.  Ta první, pojatá příliš široce, byla právě kvůli rozmáchlému tematickému záběru 

při omezeném rozsahu práce již předem odsouzena k výčtovosti a povrchnosti, a tudíž nebyla 

přijata. 

 Diplomantka si ze svého neúspěchu vzala ponaučení a tentokrát se zaměřila na tradiční 

řemesla a profese, jimiž se Romové v Rumunsku zabývají, s přihlédnutím ke 

zvykovým sociokulturním regulativům, jež v rámci jednotlivých řemeslných společenství 

fungují.  

 První, obecnější část diplomové práce tvoří kapitoly Romové a společnost a Historie 

Romů na rumunském území. V prvně jmenované se autorka zabývá otázkou identity Romů, 

jejich sebereflexí, ožehavým problémem jejich etnonyma, kolem něhož se stále vedou spory, 

a jejich postavením v současné rumunské společnosti. Následuje sedmistránkové exposé, 

v němž autorka stručně pojednala o původu Romů, jejich příchodu do někdejších 

podunajských knížectví a vývoji jejich sociálního postavení od 15. století po současnost, 

přičemž nejvíce prostoru uděluje romské genocidě v době 2. světové války. 

 Vlastní těžiště práce spočívá v kapitolách Tradiční řemesla Romů v dnešní době, 

Ostatní profese a Téměř zaniklá řemesla. Tradičních řemesel je zde zaznamenáno devět: 

kotláři/kovotepci, kotlíkáři, kováři, klempíři, zlatníci, cihláři, korytáři/zlatotepci, košíkáři a 

sítaři. Každá subkapitola je strukturována víceméně podle jednotného schématu: postavení 

příslušného řemesla v pomyslné hierarchii podle společenské prestiže, přehled výrobků, 

způsob jejich zpracování a vymezení míst, kde se dané řemeslo dosud provozuje.  

 Na další kapitolu, nazvanou Ostatní profese, s podkapitolami Magie a věštění, 

Řemesla týkající se koní a Hudba vzhledem k rozmanitosti zdrojů obživy, které se pod 

uvedeným názvem skrývají, se už výše uvedené schéma v úplnosti použít nedalo, nicméně 

jednotlivé subkapitoly nepůsobí neústrojně. 



 Poslední kapitola předkládané práce, pojmenovaná Téměř zaniklá řemesla, sumarizuje 

profese, které jsou kvůli průmyslové velkovýrobě pomalu odsouzena k zániku (hrnčířství, 

kožešnictví, kartáčnictví, výroba hudebních nástrojů). Název není zvolen zrovna nejšťastněji, 

poněvadž jsou zde zahrnuti i medvědáři, sběračky léčivých bylin a květinářky, tj. osoby, které 

žádné rukodělné výrobky nevytvářejí. 

 Závěr, jakož i rumunsky psané résumé pak shrnují poznatky z jednotlivých kapitol. 

Přílohy obsahují doprovodný fotografický materiál pořízený autorkou přímo v Rumunsku a 

originální znění textů, jež diplomantka ve své práci uváděla česky. Technická stránka práce, 

poznámkový aparát, bibliografie atd. jsou zvládnuty solidně. 

 Ve srovnání s předchozí verzí diplomové práce je zde patrný výrazný posun k lepšímu, 

práce je mnohem konzistentnější a stylisticky vytříbenější, výraznější je i osobní vklad 

(rozhovory pořizované v terénu), ubylo též překlepů, nicméně považuji za nutné uvést některá 

nepřesná tvrzení na pravou míru. Na s. 17 např. diplomantka uvádí, že „část Romů utekla do 

Sedmihradska, což bylo území spadající pod maďarskou správu“- ve skutečnosti šlo jenom o 

severní část Sedmihradska (osa Oradea, Kluž, Târgu Mureş), již bylo Rumunsko v roce 1940 

na základě tzv. vídeňské arbitráže donuceno postoupit horthyovskému Maďarsku. Při výčtu 

dechových nástrojů, jež Romové používají, autorka na s. 51 uvádí i kobzu, což je však nástroj 

v rodu jednoduchých citer, čili nástroj strunný. Mezi nejslavnějšími šumaři (s. 54) jsou také 

chybně uvedeny i zpěvačky Romica Puceanu, Gabi Luncă a Maria Tănase, Sporné je i užité 

termínu Podněstří, který k nám zavedli novináři, vycházejíce patrně z názvu samozvané 

Podněsterské lidové republiky (Podněstěrskaja narodnaja respublika)., správnější by bylo 

užívat termínu Zadněstří, jednoznačně odkazující k území na levém břehu Dněstru; 

diplomantka toto dilema ve většině případů vyřešila šalamounsky tím, že se uchýlila 

k rumunské variantě názvu Transnistria. 

 Navzdory výše uvedeným nepřesnostem doporučuji předkládanou diplomovou práci 

k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

V Praze dne  l5. l. 2019     PhDr. Jiří  N a š i n e c 

 

   



 

 

  

  

 

 


