
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Evy Zdařilové " Proces odškodňování obětí 
romského holocaustu v České republice" (FFUK, Praha 2007) 

Eva Zdařilová předkládá práci, ve které zpracovává proces odškodňování obětí romského 
holocaustu v ČR. Toto téma nebylo v odborné literatuře uceleně doposud nikdy zpracováno. 
V české společnosti se jedná o tématiku ještě nedávno zcela novou a stále velmi aktuální, a 
také proto se musela autorka vyrovnat s velkým množstvím doposud neutříděných 
dokumentů, literatury, lidských příběhů a svědectví a dalších zdrojů informací. 
Od počátku své práce postupovala velmi systematicky ( struktura předkládané práce byla 
dobře promyšlena) a podařilo se jí shromáždit značné množství kvalitních informací. 
V heuristické části práce prokazovala Eva Zdařilová své schopnosti precizní odborné práce, 
zároveň také své vlastní píle a pečlivosti. 
A nyní již k textu předkládané práce: 
V první části své práce autorka vymezuje zvolené téma a podává stručný přehled pramenů a 
literatury, kterými se při své práci zabývala. Správně rozlišuje pro potřeby své práce prameny 
sekundární a primární a k primárním pramenům vyslovuje (stručnou) kritiku. 
V další části práce je stručně podán historický kontext romského holocaustu. Přestože tato 
část je míněna jako pomocná pasáž k hlavnímu tématu, neomezuje se autorka na pouhé 
kompilace z historické literatury, ale pouští se i do vlastních úvah (např. 2.2.1, s. 14 - využití 
evidence .,cikánských legitimací"; 2.3., s. 20 - dopad zákona 40/1993 na romské obyvatelstvo 
ČR! SR). Struktura celé kapitoly 2 je poměrně hodně členitá (což myslím také svědčí o 
dostatečném přehledu o historické problematice popisovaného období). Vytkla bych snad jen 
závěrečnou pasáž oddílu 2.2.3.4., kde se autorka dopustila příliš hrubé historické zkratky (s. 
19), když popisuje fašistický teror vůči romským osadám - nezmiňuje se vůbec o romských 
sídlištích jako cíli hrůzovládné zvůle (známé případy vyvraždění romských obyvatel v obci 
Slatina, Nemecka, Čierny Balog ad.) - o tom zde chybí jasná řeč. 
Ve třetí, hlavní části textu, autorka zpracovává vlastní badatelskou činnost. Tato část 
bakalářské práce je (opět) velmi přehledně členěna a nese precizní deskriptivní charakter. 
Autorka se podle mého názoru velmi dobře zorientovala v jednotlivých procesních 
souvislostech programů "odškodnění", dále se jí podařilo oslovit některé významné 
informátory kteří se v realizaci "odškodňovacích" procesů podíleli, částečně se také pokusila 
o nastínění celkových mezinárodně-politických souvislostí celé problematiky. Na této časti 
práce se nejvíce projevila schopnost Evy Zdařilové nejen přehledně zpracovat vlastní 
badatelskou práci, ale také na základě zjištěných skutečností formulovat jasný logický úsudek 
a zpracovat další úvahy ( a naznačené další směry bádání). 
Práci Evy Zdařilové pokládám za výbornou a také jí touto známkou hodnotím. 

V Praze, 29. 8.2007 


