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Předkládaná dizertační práce nabízí detailní, pramenně široce podložený, kontextuálně bohatý a solidně teoreticky 

uchopený vhled do tématu formování a realizace proticikánských opatření na území Československa v letech 1918-

1941. Jako taková představuje velice cenný a bezprecedentně obsáhlý příspěvek do debaty historiků o 

(dis)kontinuitách v československém přemýšlení o lidech označovaných jako „C/cikáni“ a mechanismech realizace 

opatření uplatňovaných vůči nim, nahlížející celý proces ustanovování a realizace těchto opatření jako vyjednávání 

různorodých aktérů pocházejících z různých hierarchií státní správy a bezpečnostního aparátu i mimo něj. Existující 

práce traktující tyto (dis)kontinuity v československém regionu pokrývají zejména období 1918-1958. Předkládaná 

práce přináší bezprecedentně obsáhlý rozbor vývoje (proti)cikánských diskurzů, opatření a realizované praxe právě 

v období první a druhé republiky, a to navíc v kontextech (mezinárodního) vývoje ideí a disciplín, které byly pro 

dobové ohledávání tématu c/Cikánů/Romů klíčové. Má tak velký potenciál naše úvahy o dobovém přemýšlení, 

uplatňované praxi a jejich (dis)kontinuitách zejména ve vztahu k válečnému a  poválečnému období významně 

posouvat.  

Cenný je již nový pohled na interpretaci přelomového zákona č. 117/1927 - jako paradoxně vnitřně koheretního 

produktu nastavení meziválečných liberálně demokratických států a napětí mezi občanským a národním principem 

jejich budování v meziválečné Evropě, umožňující např. rozvoj kolonialismu a upevňování geopolitických hierarchií, 

rozvoj pozitivní i negativní eugeniky, a upevňování představ o rasových kategoriích. Velmi přínosné je detailní 

představení celého komplexu diskurzu o „C/cikánech“, jeho heterogenních forem a posunů v celém sledovaném 

období na úrovni expertních kruhů, státní správy a jeho mediálních odrazů. Za významné považuji další pramenně 

podložené potvrzení teze o významné roli „lokálních nacionálně orientovaných elit“ ve vytváření radikalizujícího se 

tlaku „zdola“ na přijímání a realizaci proticikánských opatření, a s ním související upozornění na pragmatismus 

zmírňujících reakcí ze strany centrálních úřadů a na dosavadní nevyjasněnost, co se týče jednání „řadových“ či 

„obyčejných občanů“ ve vztahu k „potulným cikánům“ zejména v českých zemích v době „intezivní paniky“. 

Nedocenitelná je celá řada nových případových mikrostudií místní praxe a přístupu vůči „C/cikánům“ z 

celého prostoru meziválečného Československa, které se Pavlovi Balounovi podařilo zdokumentovat buď úplně nově, 

anebo existující studie a dokumentaci významně doplnit o nová zjištění a/nebo novou dobovou/lokální, 

časoprostorovou i teoretickou kontextualizaci. Oceňuji také doplňující obrazovou přílohu. 

Pavel Baloun též sympaticky pojmenovává limity realizovaného výzkumu a slabá místa svojí práce. Mezi hlavní patří 

disproporcionalita v dostupnosti pramenů z různých částí meziválečného Československa v konkrétních oblastech 

soudní a administrativní praxe, kterou ve své práci sleduje. Zajímavé je, že v práci není výrazněji tematizována 

současná nevyrovnanost hustoty regionálních vhledů do situace konkrétních romských/sintských komunit v různých 

částech Československa – kdy literatuře, především co se týká meziválečného období, jasně dominují práce Ctibora 

Nečase zaměřené na region Moravy a Slezska, (ze slovenské reality pak jistý regionální přehled o realizaci 

proticikánských opatření a soudní praxi ve vztahu k Romům podává Gecelovský, ovšem jen pro oblast Gemeru). 

V tomto kontextu by myslím byla příhodná debata o tom, do jaké míry je možné tyto práce šířeji využít – jako 

inspiraci pro studie, které by poskytly bohatší srovnávací materiál z jiných částí Československa, nebo pro identifikaci 

oblastí, kam by bylo dobré výzkum rozšířit, na které pramenné zdroje se zaměřit. Pavel Baloun se v práci posouvá ke 

generalizacím týkající se odlišného přístupu státních úřadů v různých částech Československa – zejména na jistě 

inspirativní ose uvažování o rozrůzněnosti praxe na „Západu“ a „Východu“ československého panství – nebo i co se 

týče jednání ve vztahu k úřadům ze strany Romů a Sintů v jednotlivých částech země (například uvádí, že v českých 

zemích si Romové v soudních sporech najímali právní experty mnohem častěji, než na Slovensku). Nabízí se otázka, 

jak hustě je takto načrtnutý model regionálně zdokumentovaný? Tato otázka se otevírá například zcela zjevně u 

tématu školství, které ve své práci Pavel Baloun přínosně detailně sleduje pro Zakarpatí a východní Slovensko - jak by 

ale například bylo možné sledovat způsob zaškolování romských/sintských dětí v Čechách v celém sledovaném 

období? Existuje dokumentace, která by umožnila komparovat situaci v Čechách zejm. od poloviny 30. let dále se 

situací popsanou Nečasem pro moravské regiony? Jak vypadalo zaškolování těchto dětí na západě Slovenska? 

Podobně by se ovšem šlo tázat i u jiných sledovaných témat: Co víme o rozsáhlosti implementace zákazů vstupu pro 

„potulné cikány“ na základě zákona 117/1927 v konkrétních obcích/regionech Moravy, Slovenska a Zakarpatí – a na 



ně navazujících interakcích administrativy na různých úrovních správy těchto území? Pro které regiony Slovenska 

jsou dostatečně kvantitativně i kvalitativně zmapované případy vysídlení „cik. osad“, soudních sporů, které vyvolaly a 

jejich výsledků? Jak by bylo možné s důrazem na detailnější regionální komparaci přístupů jak úřadů, tak dotčených 

jednotlivců, sledovat téma sporů o domovskou příslušnost? Jaká data jsou k dispozici pro soudní spory, ve kterých 

figurují Romové jako žalující strana, a/nebo ve kterých se nechávají zastupovat právním profesionálem? Shrnu-li do 

zastřešující otázky: pokud autor ve své práci přistupuje ke generalizacím týkajícím se odlišnosti praxe v jednotlivých 

částech Československa (odvolávajíc se na symbolickou geografii a geografickou hierarchii z pohledu z centra, nebo 

odlišný ekonomicko-sociální a kulturní kapitál místního romského obyvatelstva), jak by ohodnotil reprezentativnost 

pramenů a dat, se kterými pracoval s ohledem na jednotlivá sledovaná témata napříč československými regiony?  

Dále bych se ráda zastavila u autorem vyzdvižené disproporcionality pramenů ve prospěch státních orgánů, na úkor 

pramenů z provenience těch lidí a skupin, na něž byla uvažovaná a realizovaná opatření zaměřována. Autor si je 

dobře vědom, že s volbou tématu proticikánských opatření a  praxe se před ním otevírá zásadní problém viktimizace 

Romů a Sintů. Snaha o zohlednění i jejich aktérství jej vede k zaměření na mechanismy obrany a k „alespoň 

fragmentární rekonstrukc[i] jejich manévrovacího prostoru.“ Z pramenů romské provenience, se kterými potom 

pracuje, považuji za zvláště cenné zejména ty, které vznikly z interakce s různými státními úřady – jako jsou dopisy Č. 

Serynka, V. a V. Růžičkových,  M. Bandyho, A. Javora, J. Daniela, J. a J Bukóových. Zatímco z některých z nich Pavel 

Baloun i cituje a blíže je analyzuje, jiné uvádí jen ve formě odkazu. Bylo by možné uvažovat o tom, jak pramenům 

tohoto typu věnovat víc pozornosti a prostoru – a to již (a zejména) na úrovni heuristiky, ale i ve zpracování samotné 

práce? Co vedlo autora k tomu, že jejich faksimile nezařadil do jinak pečlivě připravené přílohy?  

Druhý problémem, které zaměření práce na proticikánskou politiku a praxi přináší, je nutnost vyrovnat se 

s konceptem a představou „c/Cikána“ a vyhnout se jeho (implicitnímu) upevňování a dále jisté zaměření na konflikt či 

problémy v interetnickém soužití, vedoucí k vyloučení neutrality či normality vztahů a jednání ze zorného pole 

historiků. Prvnímu úskalí se autor vyhnul se ctí. V poznámkách odkazujících na jistou pomoc či spolupráci romských a 

neromských obyvatel jako jednotlivců žijících a jednajících ve společném prostoru a i v závěrečném odkazu na 

význam „normální výjimky“ vidím snahu upozornit i na druhé úskalí, byť dodanou spíše na okraj. Šlo by tento 

problém nějak výrazněji do práce promítnout – a to již na úrovni shromáždění a analýzy pramenů, zejména pokud 

autor pracuje právě se vzpomínkovými texty (např. v práci citovaná autobiografie K. Kozákové přináší celou řadu 

příkladů normality soužití)? Domnívám se, že pro analýzu (dis)kontinuit zejména ve válečném období (a dopadů 

válečných událostí do poválečného života přeživších) a vysvětlení odlišného osudu Romů v českých zemích a na 

Slovensku (a na území bývalé Podkarpatské Rusi – která i Pavlovi Balounovi, stejně jako jiným v závěrečném expozé 

vypadává) je právě charakter každodenních vztahů a jejich vývoje klíčovým faktorem.  

Uvedené poznámky předestírám jako výsek z celé řady otázek, které při čtení práce Pavla Balouna vyvstávají jako 

podnět pro další výzkum a přemýšlení o tématu a možnostech jeho uchopení – a tedy jako doklad vysoké úrovně 

zpracování tématu nabízející kromě detailního vhledu do problematiky formování a realizace proticikánských 

opatření v kontextu budování Československa jako mezinárodní liberální demokracie i významnou inspiraci pro další 

výzkum.  Text je velmi dobře promyšlen, v rovině interpretací i modelů mentalit, místní sondy jsou v rámci možností 

pečlivě zdokumentovány, nechybí propojení s širším historickým kontextem. Disertační práci Pavla Balouna rozhodně 

doporučuji k obhajobě a těším se na rozpravu nad ní. 
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