
Posudek oponenta na dizertační práci Mgr. Branislava Šprochy 
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Dizertační práce Mgr. Branislava Šprochy se zabývá detailní analýzou demografického chování 

romského obyvatelstva na Slovensku. Sledování odlišností života Romů v jakékoliv majoritní společnosti 

bylo, je a bude nesmírně zajímavé a stále aktuální, proto se práce stává v tomto ohledu co do volby 

tématu, ale i obsahového zpracování nadčasovou a její potenciál pro budoucí využití se zdá být značný. 

Svým charakterem tato práce nefiguruje pouze jako shrnutí dosavadního demografického vývoje Romů 

na Slovensku a nástinu jeho dalšího pokračování, ale je zároveň sociologickou sondou do života, názorů 

a postojů tohoto etnika. Devizou celé práce však není pouze její rozsah a obsah či téměř bezchybné 

zpracování, ale především skutečnost, že z práce na čtenáře „dýchá“ autorovo zaujetí o danou 

problematiku. To se projevuje především velmi dobře čitelným textem, který vychází jak z autorových 

vlastních zkušeností, včetně absolvování vlastního terénního šetření, tak vhodným a hojným využíváním 

poznatků z odborné literatury. Všechny tyto skutečnosti řadí předkládanou dizertační práci na velmi 

vysokou úroveň a lze se domnívat, že její převedení do klasické monografie by bylo velmi užitečným 

příspěvkem do celkové mozaiky demografických, sociologických a geografických studií mapující vývoj 

a způsob života Romů na území bývalého Československa. 

Celá práce, která se rozkládá na 367 očíslovaných stranách (včetně přílohy a seznamu literatury), je 

rozčleněna do 15 kapitol. V úvodních dvou kapitolách jsou shrnuty okolnosti, které vedly k volbě 

zpracovávaného tématu, hlavní cíle práce, použitá metodologie a popis zdrojů dat. Autor velmi dobře 

v těchto kapitolách vymezuje tři základní přístupy k definování Róma, stejně jako detailně rozebírá 

možné datové zdroje, které mu umožnily podrobnou analýzu reprodukčního chování v dalších 

kapitolách. Branislav Šprocha také velmi často správně upozorňuje na citlivost údajů za romské 

etnikum, kdy poukazuje na nedostatek relevantních informací, přičemž mnohé z nich jsou téměř až na 

hranici intuice a domněnek. K těmto datům však velmi dobře přistupuje s patřičným kritickým 

pohledem. Co se týče výběru dat pro podrobnou demografickou analýzu, tak jak již bylo řečeno 

v posudku na výňatek z dizertační práce, i zde je nutné zamyslet se nad tím, zda by nebývalo lepší 

striktněji vymezit kategorie, které vycházejí z Atlasu rómskych komunít na Slovensku. Autor používá pro 

analýzu vymezení Romů na základě jejich procentuálního zastoupení v jednotlivých obcích, kdy do 

analýzy vstupují obce s podílem Romů se 70 a více procenty, přičemž zvlášť z nich jsou vymezeny obce 

s podílem 95 % a více. Je s povděkem, že autor oproti předchozímu textu již neporovnává tak striktně 

tyto dvě skupiny mezi sebou (neboť se jedná o sledování určité množiny osob a její podmnožiny, která 

zaujímá třetinový podíl), přesto se dá soudit, že již na začátku mohlo být přistoupeno k rozdělení 

intervalu 70+ na dvě na sobě nezávislé kategorie. To samé se dá soudit také o porovnání reprodukčního 

chování obyvatelstva v těchto obcích s obyvatelstvem celého Slovenska, kdy za úvahu by stálo 

porovnání také s těmi obcemi, kde podíl Romů je minimální, nebo dokonce žádný. Údaje za celkovou 

populaci Slovenska jsou tak mírně ovlivněny právě specifickým chováním Romů, kteří zaujímají 

nezanedbatelnou část, a při určitých demografických analýzách (např. narození ve vyšším pořadí) by 

porovnání obcí s extrémně vysokým a extrémně nízkým zastoupením Romů bylo více vypovídající. Tím 

ale nelze říci, že by tím byla práce co do výsledků a jejich kvality ovlivněna, spíše to lze brát jako 

případný námět pro další analýzy podobného typu. 

Další dvě kapitoly – třetí a čtvrtá – fungují de facto jako přehled dostupné literatury, týkající se 

romského obyvatelstva a jeho (nejenom) reprodukčního chování, včetně stručného historického vývoje 

Romů na Slovensku. Pátá kapitola již uvozuje demografickou část celé práce, kdy je zde představen 

počet a prostorové vymezení Romů na Slovensku. Zatímco prostorové vymezení je zpracováno velmi 

podrobně a pomocí použitých obrázků také ilustrativně, tak vývoj počtu Romů podle jednotlivých 



zdrojů dat je omezen pouze na textovou část a dá se předpokládat, že přehledný graf by více přiblížil 

jednak různorodost jednotlivých odhadů, ale také trend v dosavadním vývoji. Následující čtyři kapitoly 

jsou již zcela v režii demografické analýzy základních demografických procesů – porodnosti/plodnosti 

a úmrtnosti, ale také analýzou potratovosti a celkového úhrnu těhotenství. Nejde zde však pouze 

o pouhé výpočty na základě dostupných dat, ale také o hledání souvislostí, rozdílností, příčin 

a důsledků. Jednotlivé části jsou velmi citlivě doplněny teoretickými poznatky, informacemi z jiných 

zdrojů dat a celou řadou dalších údajů. Co se týče použitých demografických metod, lze vyzdvihnout 

především jejich široké spektrum, a to jak v pohledu členění na základní a pokročilejší metody 

demografické analýzy, tak také na využití transverzálního i longitudinálního pohledu. Především 

kapitola o plodnosti je v tomto pohledu vysoce nadprůměrná a dá se říci, že naprosto vyčerpávající.  

Desátá a jedenáctá kapitola dávají čtenáři další možnost poznat specifický pohled na Romy. Jedná se 

především o zhodnocení jejich zdravotního stavu pomocí subjektivních ukazatelů vycházejících 

z výběrových šetření, stejně jako o popis základní faktorů, které tento zdravotní stav ovlivňují. Dále je to 

také pohled na rodinný život a na způsob života a jednotlivé struktury romských domácností, včetně 

i takových témat, jako je problematika faktického manželství apod. Kapitoly 11.1 a 11.2 jsou tak 

především velmi zajímavou sociologickou sondou do života Romů, která však dává potřebný základ 

k pochopení vypočtených hodnot na základě demografické analýzy sňatečnosti a rozvodovosti.  

Po detailním zpracování jednotlivých procesů demografické reprodukce následuje kapitola, která 

analyzuje, jak se reprodukční chování projevilo a projevuje na struktury obyvatelstva podle věku, 

rodinného stavu, ale i vzdělání.  Ačkoliv se zde jedná o zhodnocení jednotlivých struktur pomocí 

základních a ukazatelů, jsou zde velmi dobře patrné diametrální odlišnosti mezi sledovanou a majoritní 

populací. I přes obtížně dostupná data je posléze velmi podrobně zpracovaná kapitola, týkající se 

mechanického pohybu romského obyvatelstva. Autor přibližuje čtenáři historický vývoj po druhé 

světové válce, včetně legislativních změn, který významně ovlivnily migrační chování romského etnika, 

poté se již zaměřuje na analýzu stavu po roce 1989, a to jak v otázce vnitrostátní, tak i zahraniční 

migrace. V rámci zahraniční migrace pak upoutá pozornost speciální podkapitola, věnovaná azylové 

migrace a problematice kolem ní spojené. 

Poslední analytická kapitola se věnuje otázce prognózování romské populace. Jsou zde představeny 

dosavadní prognózy, projekce i odhady romské populace na území bývalého Československa (které by 

možná opět zasluhovaly shrnující graf, kde by jednotlivé odhady byly znázorněny a vizuálně porovnány), 

ale především je zde představena vlastní prognóza pro období 1980–2030. Jedná se o aplikaci 

klasického kohortně-komponentního modelu za předpokladu migračně uzavřené populace a jsou zde 

představeny jednotlivé odhady vývoje úrovně i struktury plodnosti a úmrtnosti a jejich vliv na 

odhadovaný počet a strukturu romského obyvatelstva. Z výsledků je patrné, že i přes probíhající 

i očekávanou změnu reprodukčního chování Romů bude i za dvacet let struktura romského 

obyvatelstva značně odlišná od majoritní společnosti a nadále se bude podobat strukturám, které jsou 

nám známy z rozvojových zemí světa. V poslední kapitole – Závěru – jsou pak shrnuty základní výsledky, 

ke kterým autor došel ve své práci. Bohužel se jedná pouze o shrnutí – chybí zde představení možností, 

jak by bylo možné tyto výsledky v budoucnosti využít a směřování dalších možných vědeckých postupů. 

I přes takřka bezchybnost předkládané práce bych měl několik malých výhrad, resp. názorů, které však 

nijak nebudou ovlivňovat vysoce kladné hodnocení dizertační práce. Kromě již zmíněného členění 

sledované populace podle jejího zastoupení v jednotlivých obcích je to volba názvu práce – podle mého 

názoru je vypíchnutí otázky možnosti prognózování zbytečné. Jednak spojení „Populace Romů na 

Slovensku“ je vše-vypovídající a zahrnuje v sobě jak minulý, tak současný i budoucí vývoj. Pokud bylo 

k tomuto spojení přidáno „možnosti prognózování“, očekával bych, že značnou část práce bude 

zaujímat představení a aplikace různých prognostických metod (nejen představení různých odhadů 

z minulosti). V práci je pak počítáno pouze s jednou metodou (kohotně-komponentní), což je naprosto 



dostačující, jen je to v porovnání s vyzdvižením slova „možnosti“ možná pod očekávání pro čtenáře, 

když dostanou tuto práci do ruky. Stejný pohled nemám jenom na název celé dizertační práce, ale také 

na název čtrnácté kapitoly.  

Další připomínku mám k samotnému pojetí práce. Branislav Šprocha napsal velmi čtivý a zajímavý text, 

který tak, jak je, by se mohl klidně publikovat jako jedna velká monografie. A v tom pociťuji malý 

nedostatek, protože by se mělo jednat především o vědeckou práci, kdy každá vědecká práce by si měla 

na začátku stanovit jasně vymezené cíle a hypotézy, které by pak pomocí analytických nástrojů 

potvrdila či vyvrátila, přičemž v závěru práce by měla proběhnout dostatečná verifikace vstupních 

hypotéz. Možná ale proto, že tato část není dostatečně ošetřena, působí dizertační práce velmi lehce 

a čtivě, což mě, jako čtenáři, vůbec nevadí. Z pohledu určitých zásad vědecké práce by však tato část své 

místo v práci mít měla. 

Poslední větší připomínku lze mít k číslování přílohové části, kdy se vyskytuje označení obr. X, resp. 

tab. X, stejně jako v hlavní části práce – dochází tak k duplicitě označení obrázků a tabulek, což může 

být pro čtenáře matoucí. Ostatní připomínky jsou již spíše formální povahy. Jedná se o nejspíše chybný 

název kapitoly (6.2.3), ne příliš dobře označenou citaci Gourbina (s. 157, kdy čtenář přesně neví, co 

všechno k citaci patří), necitlivé začátky kapitol na konci stránek (např. kap. 7.2 na s. 162), špatné 

zarovnání čísel v tabulkách v druhé části práce (viz např. tab. 55, kdy čísla by měla být zarovnávána na 

desetinné čárce), obrázek 108 na hranici čitelnosti, a několik málo chyb, které autor při závěrečném 

čtení přehlédl (např. odlišný font v části tab. 38, chybějící pozadí u obrázků 116–121 a 135–138, několik 

chybně použitých mezer a pomlček…).  

I přes výše uvedené připomínky, které jsou dávány spíše jako námět k diskusi či jsou formální povahy, je 

evidentní, že dizertační práce Mgr. Branislava Šprochy splňuje veškeré požadavky kladené na dizertační 

práci a lze ji hodnotit vysoce kladně. Autor projevil nesmírný zájem o problematiku, který již několik let 

úspěšně prezentuje také svou vysokou publikační aktivitou. Jeho práce pak naprosto vybízí k jejímu 

dalšímu použití, a to buď jako základ pro porovnání s reprodukčním chováním Romů v jiných regionech 

(nejenom) Evropy, stejně jako podklad pro zpracování analýzy obdobného typu pro obyvatelstvo jiné 

národnosti (v případě Slovenska se vybízí maďarská menšina). Své místo si tato práce zajisté také může 

najít jako podklad pro rozhodovací mechanismy státní správy a místních samospráv. Z těchto důvodů 

proto jednoznačně 

navrhuji přijmout dizertační práci Mgr. Branislava Šprochy k obhajobě. 

 

Doplňující otázky k obhajobě:  

S ohledem na obr. 1 na s. 29 je trochu s podivem, že romské obce se zastoupením 95+ často figurují 

jako samostatné obce, aniž by v jejich blízkém okolí figurovaly obce se zastoupením Romů alespoň ze 

70 %. Čím lze, podle Vašeho názoru, tento jev vysvětlit?  

Čím lze vysvětlit vyšší úroveň kojenecké úmrtnosti u populace Slovenska oproti populaci Romů v první 

polovině 40. let 20. století? 
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