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Autorka zpracovala téma na pomezí romistiky a historie, které nikdy nebylo systematicky 
pojednáno. Její práce pracuje jak s písemnými prameny, tak s osobními rozhovory, i když 
přiznaně jen s omezeným množstvím aktérů na straně ditributorů odškodnění. I tak má text 
více než o polovinu větší než požadovaný rozsah. 

Práce je poměrně přehledně strukturovaná, přehledně uvádí všechny pou:lité zkratky včetně 
KSČ, sleduje i kontext vlivu nacistického Německa na jednotlivá území bývalé ČSR, využívá 
dokonce i původní německé prameny. 
V práci vidím následující problémy: zmíněná přehledná strukturace by přeci jen stála za 
dopracování: nejspOrnejSl je řazení podkapitol 2.3. Poválečná migrace v rámci 
Československa a 2.4. Neuznaná genocida pod kapitolu Vliv německé expanzivní politiky na 
předmnichovské Československo. 

Dále práci škodí některé faktografické nepřesnosti a nedotaženosti: 
Zákon o potulných cikánech je interpretován pouze v duchu proromské publicistiky jako 
jakýsi přednacistický, ač sama autorka zdůrazňuje, že se týkal všech potulných osob a pouze 
potulných osob (s.13). 
Charakteristika osudu Romů na území válečného slovenského státu je dost nedostatečná, 
ačkoli tato pasáž romské historie má už přímý vliv na pozdější odškodňování a přestože jde o 
téma v romistice notoricky známé: je málo zdůrazněna neochota Slováků zacházat s Romy 
jako se Židy, boje obcí se státem o romskou pracovní sílu atd. a celková diference romských 
osudů a zejména protiklad proti osudu Romů na říšských územích a v protektorátu (strany 16, 
18-19). 
Podmínky Zákona o občanství při tom, nakolik se jim autorka věnuje, mohly být přesnější 
(žadatel nebo jeho rodič se museli narodit v českých zemích - ve skutečnosti u osob 
narozených před rokem 1954, čili v době přijetí zákona se to týkalo lidí do 39 let -
rozhodovalo pouze místo narození rodičů). 
V pasáži o vzniku švýcarského fondu autorka nezmiňuje politický a mediální tlak amerických 
Židů, popis situace náhle vypadá, že že švýcarský spolkový sněm pouze v zájmu 
spravedlnosti odhlasoval zákon. 
Poměrně mechanicky se operuje snad ve všech kontextech s pojmem Romové a Sintové, ač je 
to zejména německá terminologie a Sintové jsou z romistického hlediska romská skupina (což 
nemění nic na tom, že se tato skupina endonymem vyčleňuje). Tento terminologický problém 
bohužel není vůbec nikde v práci vyložen. 

Na závěr 3 detaily: 
Německý ministr se jmenoval Kinkel a ne Kincl (s.3 7) 
opakovaně jmenovaná organizace Romaňi bacht - se jistě jmenovala spíše Romani bacht, což 
se na 1 místě v práci také objeví. 
Repondentkaje uváděna pod variabilním jménem (Gažiová (Balážová, s.S) 

Práci Evy Zdařilové doporučuji k obhajobě, dle kvality obhajoby navrhuji hodnocení velmi 
dobře nebo výborně. ~-_._ .. _-- ... 


