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Jindra Pařízková si vzala nesnadný úkol shrnout a hlouběji zpracovat mediálně vděčnou 
kauzu "cikánského tábora" v Letech u Písku. Jak nepříliš jasný název práce prozrazuje, mělo 
jít o poválečné osudy tohoto fenoménu a to, jak ovlivňoval společenské okolnosti ajak byl 
naopak jimi ovlivňován. 
Autorka ambiciózně zpracovává politiku vůči Romům za první československé republiky, její 
podobu za protektorátu, vrcholící internací v letském táboře a majoritní politiku vůči Romům 
v různých obdobích poválečného vývoje, představovanou dalšími osudy fenoménu Lety: 
soudem s dozorci počínaje a současným bojem o důstojný památník konče. Shromáždila 
nemalé množství listinných materiálů, které uvádí v příloze. 

Už název práce signalizuje určitou nevyhraněnost zaměření, a je třeba říci, že autorka celou 
dobu poněkud osciluje mezi shromažďováním faktů o táboře, historií shromažďování těchto 
faktů a publicisticko - politologickou reflexí. Ne vždy dokáže pečlivě nashromážděná fakta 
utřídit a interpretovat, byť třeba rozporně. 
Příkladem nedotaženosti může být do určité míry kap. 6.2., kde autorka ukazuje zajímavé 
doklady reflexe exiastence tábora (Jamnická - Šmerglová apod.), načež uzavře tím, že to 
nebylo téma rozšířené ani aktuální - přitom již dříve zmiňuje i práce Nečasovy. 
Porevoluční situace Romů je v práci přibližována, období Svazu Cikánil- romů se naproti 
tomu nerozvádí vůbec. 

Příklady pasáží, které v práci chybí nebo jsou zkresleny či nedotaženy: 
s. 32: Projevy na oodhalení pomníku v Letech jsou charakterizovány pouze dodatečnou 
výpovědí ředitele muzea. Já osobně jsem například od očitých svědků slyšelo projevu 
tehdejšího misistra Igora Němce naopak silný odsudek. Ostatně mám pocit, že by bylo lze 
získat více materiálu. 
Hlavně o relativně nedávné historii se občas zmiňuje autorka "deníkovým" způsobem: 
"Ministr Mlynář v Tošovského vládě" - nekonkretizováno, kdy vládla, jakou agendu měl 
Mlynář na starosti apod. 
Další příklad: s. 42: "Na podporu Klausova názoru a tím i na podporu europoslance Ransdorfa 
posloužilo vyjádření historického ústavu A V ČR". Bylo by důležité, kdyby právě autorka 
uvedla, v čem byla podstata sporu a co stanovisko akademie uvedlo. 
Dále chybí charakteristika pravidelných setkání u pomníku + pozdější pravidelné provokace 
nacionalistů (kromě jediné) ajejich reflexe z obou stran .. 
Chybí rovněž například Růžičkova relativně nedávná překvapivá akce s obměnou 
schváleného nápisu na další pamětní desku. 
Kdysi velmi živý spor mezi Paulem Polanskym a skupinou kolem Muzea romské kultury by 
přecijen mohl být lépe podložen fakty. 

Závěr práce je poněkud publicistický, což by tolik nevadilo, kdyby styl - je třeba říci vhodně 
oddělený od vlastní práce - měl v práci nějakou předehru. Závěrečná pasáž o hledání 
hiostorické pravdy není příliš vhodná ajasná. 



A ještě několik detailů: 
9 a 24: mylníky místo milníky 
10: Romové jsou vymezení tím, že mluví romským jazykem, to ovšem zdaleka nemusí 
21: Mnohá nařízení týkající se Romů byla dle autorky protiústavní - nerozvádí a nepíše, se 
kterou ústavou kolidovaly 
30: skloňování: Pana Matěje Šarkozi 
40: pan Jařab dostal nabídku z Bruselu, to je spíše politický žargon než fakt. 

Přes uvedené výhrady považuji práci Jindry Pařízkové za přínosnou a doporučuji ji 
k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji do diskuse známku velmi dobrou. 


