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Posudek dizertace „,Cikáni, metla venkova!‘ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření 

v meziválečném Československu, za druhé republiky a v počáteční fázi Protektorátu Čechy 

a Morava (1918-1941)“ 

 

Marginalizace a kriminalizace tzv. „Cikánů“ v první Československé republice byla bádáním 

tematizovaná jen zřídka. Ve své dizertaci prezentuje Pavel Baloun první studii, která 

důkladně analyzuje různé roviny tohoto fenoménu. Předkládá tím důležitý příspěvek k 

dějinám kriminologie a kriminální politiky ve vztahu k osobám a skupinám osob, 

označovaným jako „Cikáni“, dějinám Romů stejně tak jako dějinám českých zemí, Slovenska 

a Podkarpatské Rusi.  

V úvodu Baloun prokazuje vynikající znalost nejen českého, ale i anglicko- a 

německojazyčného bádání o tematickému komplexu „Cikáni“ a „Romové“ a o souvisejících 

badatelských oblastech. Současně dokáže velmi diferencovaně zacházet s pojmy (např. při 

užívání pojmu „Cikáni“, jímž nebyli v žádném případě označováni jenom Sintové a Romové, s. 

8-10). 

Metodická a teoretická základna práce je dobře promyšlená, přičemž autor umí pro svůj 

výzkum z prezentovaných přístupů „biopolitiky“, „morální paniky“, „rezistence“ (lidí 

postižených diskriminací) a „orientalismu“ přesně použít zejména konceptů „morální paniky“ 

pro politické a společenské reakce na různé události (jako např. kriminalitu) a „orientalismu“ 

pro dlouhodobý vývoj obrazu Jiného. Baloun přitom pouze nepřejímá pozice těch, kdo tyto 

modely vyvinuli, ale kriticky se s nimi vyrovnává a modifikuje je pro vlastní účely. To, jak 

citlivě identifikuje silné a slabé stránky konceptů, se ukazuje např. na jeho výkladu o 

„morální panice“ – to, že nemusí být vždy jen výrazem společenského konsenzu, nýbrž spíše 

snahou takový konsenzus vytvořit, totiž mnoho autorů ve svých analýzách přehlíží (s. 22). 

Co se týče pramenného materiálu, vytěžil Baloun množství kriminalistické/kriminologické 

odborné literatury, publicistiky a tisku, takže politické, vědecké a společenské diskurzy jsou 

dobře pochopitelné. Na základě četných archivních pramenů příslušných pražských 

ministerstev stejně jako regionálních úřadů dokáže nadto rekonstruovat místní diskurzy, 

potažmo policejní a soudní praxi. Právě tyto regionální sondy jsou nanejvýš poučné, neboť 

nabízejí pohled na „každodennost“ marginalizace a kriminalizace „Cikánů“. Stejně tak je 

třeba vyzdvihnout exemplární využití soudních procesů, protože jsou zajímavé pro přístup k 
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tématu z různých perspektiv, neboť nabízejí pohled policie, justice, obětí, obžalovaných, 

svědků a – ve spektakulárních případech – tisku. 

V první kapitole (s. 30-50) postupuje Baloun nejprve chronologicky od „zákona proti tulákům 

a práce se štítícím“, přijatého v roce 1873 v habsburské monarchii, k československému 

„zákonu o potulných cikánech a po cikánsku žijících osobách“ z roku 1927. V druhé kapitole 

(s. 51-83) se zabývá „cikánskou evidencí“, ve třetí (s. 84-99) „racializací“ potulného řemesla. 

Ve čtvrté kapitole „,Cikánství‘ před soudem“ (s. 100-120) jde o projednávání různých 

případů, včetně násilí proti tzv. „Cikánům“. Tématem páté kapitoly (s. 121-152) je „regulace 

,cikánství‘“ v různých regionech, v šesté (s. 153-186) jde o různé formy integrace/asimilace v 

jednotlivých částech Československa. Poslední kapitola popisuje vývoj v letech 1939-1941, 

tedy tzv. „druhou Česko-Slovenskou republiku“ a první léta Protektorátu Čechy a Morava (s. 

198-252). V závěru (s. 254-265) autor sumarizuje své výsledky v oddílech nazvaných 

„Liberální demokracie, národní stát a vyloučení“ a „Kontinuity a diskontinuity“ a dále 

objasňuje limity konceptu biopolitiky ve své práci. 

Balounovy výsledky jsou velmi přesvědčivé. Dokládá, jak mnohovrstevnatá marginalizace a 

kriminalizace „Cikánů“ v první Československé republice byla a kolik různých aktérů se 

podílelo na utváření těchto opatření. Přitom poukazuje také na „cikánskou politiku“ v jiných 

evropských státech – ve verzi pro tisk by zde bylo možné přesněji rozvinout společné rysy a 

odlišnosti. Přesvědčivé jsou rovněž Balounovy úvahy o dobové „koloniální“ geografické 

hierarchizaci Československa ve vztahu k civilizačnímu stupni obyvatelstva, jež mělo být 

moderní, „západní“, kultivované a demokratické. V civilizačním protikladu Východu a 

Západu, který reprezentoval zvláště pražský pohled, hráli „Cikáni“ významnou roli. 

Co se týče kontinuit a diskontinuit mezi první Československou republikou a prvními lety 

Protektorátu Čechy a Morava, argumentuje Baloun rovněž velmi diferencovaně. Nevede 

přímou spojovací linii mezi dvacátými a třicátými lety a „cikánskými tábory“ během 

nacistické okupace. Dokládá ale strukturální, personální a ideologické kontinuity na straně 

české protektorátní správy a policie, které hrály nacistické politice do rukou. Dále Baloun 

demonstruje rozdíly mezi praxí v protektorátu a na Slovensku jakožto německém satelitním 

státě. Dokonce tematizuje další kontinuitu v prvních letech československé lidové [„třetí“] 

republiky, čímž jeho srovnávací perspektiva získává na šíři a ulehčuje to kontextualizaci jeho 

výsledků. 
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Jakkoliv je za tento vynikající výkon nutno vyslovit v první řadě pochvalu, je na místě 

formulovat také podněty pro obhajobu, resp. diskuzi: 

1) V práci je specifičnost československé debaty o „Cikánech“ jen naznačena: v debatě o 

zákonu z roku 1927 rozvíjeli někteří němečtí poslanci vlastní perspektivy. Zajímavé by proto 

rovněž byla reakce na procesy a zpravodajství o „Cikánech“ v německojazyčných médiích. 

Československo nebylo ani tak národním, jako spíše multinacionálním státem. Právě proto 

by se vyplatil i pohled na shody a rozdíly v postojích k zacházení s „Cikány“ ze strany 

největších skupin obyvatelstva – tedy Čechů, Němců a Slováků. Nebyli v tomto případě, přes 

všechny nacionální konflikty, čeští slovenští a němečtí politici, publicisti aj. téhož názoru? 

Nesdíleli mnozí čeští, slovenští a němečtí venkovští obyvatelé podobné pozice vůči 

„Cikánům“ coby „metle venkova“? Stačila by zde všeobecná problematizace tématu. 

2) Je mimo pochybnost, že „Cikáni“, resp. Sintové a Romové byli (a ještě jsou) morálně 

neoprávněně marginalizováni a kriminalizováni. Lze ovšem předpokládat, že s ohledem na 

chudobu, nouzi, diskriminaci atd. byly v takto vyloučené skupině skutečně rozšířeny případy 

drobných krádeží atd. Pro analýzu je to důležité potud, že kriminalizace se pak nejeví jen jako 

důsledek diskurzivních procesů či koloniální perspektivy, nýbrž z pohledu tehdejšího 

českého, německého a slovenského venkovského obyvatelstva jako – často přehnaně 

vnímaný – existenční problém, například když byl chudým rolníkům ukraden dobytek. 

Nepřichází proto – obecně řečeno – při analýze historického fenoménu kriminalizace menšin 

a při soustředění se na morální paniky a postkoloniální teorie příliš zkrátka téma výrazné 

sociální nerovnosti a z ní vyplývající deviance a konfliktů? 

Celkově lze tuto dizertaci hodnotit jako vynikající. Můžeme ji číst nejen jako exemplární 

studii ke kriminologii a kriminální policii na příkladu meziválečného Československa a jako 

příspěvek k dějinám Romů ve střední Evropě, ale rovněž jako cenný příspěvek k dějinám 

československé republiky a jejich společenských inkluzivních a vylučujících procesů. Podobně 

jako novější studie k dějinám Židů po první světové válce a v první ČSR ozřejmuje mnoho rysů 

zacházení s menšinami, které byly – samozřejmě v různé podobě – doloženy i pro jiné státy 

(nejen) střední Evropy. 

Dizertace odpovídá v každém ohledu požadavkům na teoreticky a metodicky reflektovanou 

historickou analýzu, založenou na široké materiálové základně.  

Doporučuji bez výhrad její přijetí k obhajobě. 

Mnichov, 30. 7. 2020 
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Prof. Dr. Volker Zimmermann 

(Collegium Carolinum München/Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) 

 

 

 


