
Posudek vedoucího opráce na bakalářskou práci Jindry Pařízkové" Památka obětem 
romského holocaustu - Internační tábor Lety u Písku a jeho poválečná historie" (FFUK, Praha 
2007) 

Jindra Pařízková si pro svou bakalářskou práci zvolila složité téma dějin a současnosti 
někdejšího "cikánského tábora" v Letech u Písku. V Úvodu práce vytyčený ambiciózní záměr 
"postavit náznak 'mostu' přes období dějin letského tábora" (s. 7), který - jak vím - měla 
autorka takto formulovaný již na začátku své (počáteční) heuristické fáze práce, nezůstal jen 
vzletnou metaforou, nýbrž se naplnil solidně odvedenou vlastní prací. 
Předkládaná bakalářská práce je svým způsobem zpracování na pomezí historicko
politologické. Z tohoto hlediska autorka velmi vhodně v druhé kapitole (2. Metodologie) 
přehledně roztřídila zdroje informací, se kterými pracovala a také upřesnila používanou 
terminologii. 
V hlavní části své práce se Jindra Pařízková soustředí na zevrubné zpm;;ování všech 
souvstažností spojených s historickým táborem Lety u Písku, přičemž tt:žiště problematiky lze 
vidět v popisovaném období devadesátých let 20. století až do roku 2007 (resp. celé kapitole 
7). 

Kapitoly 3. až 6. jsou celkem zřetelně tématicky vymezeny a svým zpracováním v podstatě 
odpovídají celkové koncepci této bakalářské práce. Hloubka zpracování relevantní historické 
problematiky je myslím dostatečná. Mám ovšem výhrady vůči jistým věcným nepřesnostem 
či (z vědeckého hlediska) přímo chybám. Zejména: v oddílu 6. 2. nejasný popis stavu 
povědomí odborné a laické veřejnosti o skutečnostech romského holocaustu. Zde autorka na 
jednu stranu jakoby mimochodem poznamenává, že literatury "moc nebylo" (s. 22) ale toto 
hodnocení nijak nevystihuje vloženou citací z "historické literatury od přelomu 40. a 50. let" 
uvedené" jako příklad" (též s. 22) a pak (na s. 23) zcela bez věcného komentáře stavu 
historického bádání přechází k popisu práce a publikací (není jasné, jestli spadají pod ty 
kterých "moc nebylo") C. Nečase, V. Kladivové a dalších. Pokud jde o výše zmíněné chyby, 
které mám na mysli: - "totalitním klerofašistickým státem pod vedením prezidenta Tisa, 
s názvem Slovenský štát" (s. 13) - stát s takovým názvem nikdy neexistoval (správně: 
Slovenská republika), stejně tak "území Velkoněmecké říše" (s. 13) je z hlediska odborné 
terminologie specifikováno mylně. 
Výše zmíněné nedostatky by se snad daly chápat jako nepřesnosti, ov~iem v odborné práci 
dosti závažné, a nechávám na autorce, aby se do budoucna buď více soustředila na preciznější 
práci s historickými fakty nebo ať se raději do podobných "krátkých historických přehledů" 
nepouští (může pak dojít k znehodnocení jinak poctivě odvedené práce). 

Celkově bych však chtěla zdůraznit, že v celé své práci (zejména pak v kapitole 7) se musela 
při zpracování svého tématu Jindra Pařízková vyrovnávat nejen s velkým množstvím 
informací, ale zejména s různými zdroji informací. V čemž obstála velmi dobře, jak jsem 
zmínila již v souvislosti s hodnocením její zvolené metodologie. V kapitole 7 se autorce 
podařilo dobře využít dostupné prameny, podává velmi uceleně a zároveň podrobně svůj 
pohled na problematiku, přináší velké množství zajímavých informací a postřehů -
shromáždila značné množství i relevantních listinných materiálů v přílohách) aniž by tím její 
výklad ztrácel na věcnosti a srozumitelnosti. 
Abych ani zde autorku nenechala, jak se říká "usnout na vavřínech", chci zdůraznit, že sporné 
aspekty ve věcných diskusích o historii tábora v Letech by měla hledat i mezi historiky (v této 
bakalářské práci úplně opomíjí existenci publikace "Historikové a kauza Lety", nakl. 
Academia 1999) a ne jen se nekriticky opírat o (přirozenou) autoritu prof. C. Nečase. 



Na konec také musím vytknout gramatické chyby, které se v textu objevují a dále formální 
chyby: 
v celém textu nejednotný způsob zápisu datace dekád - např. ,,40. let" (s. 12) x třicátých let 
(s. 13). Dále nejednotný formát bibl. citací v pozn. pod čarou, nepřesné odkazy na pozn, 
aparát (špatně umístění indexy poznámek). 

Bakalářskou práci Jindry Pařízkové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

V Praze, 29. 8.2007 ~~~:)\1il~da ~~vod~~, 
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