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Téma předkládané disertační práce je vysoce aktuální. Romská populace na Slovensku si 
dosud zachovává určitý stupeň odlišnosti nejen v řadě sociálních a kulturních projevů, ale i 
v demografickém chování. Obecně lze konstatovat, že charakter demografické reprodukce 
lze považovat i za objektivní ukazatel změn v oblasti společenské a kulturní, které jsou často 
obtížně vysvětlitelné. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit reprodukci romské populace na 
Slovensku a na základě získaných poznatků vypracovat prognózu Romů do roku 2030. 
Práce má rozsah 367 stran včetně seznamu použité literatury a příloh a je členěna do15 
kapitol včetně úvodu a závěru.   
 
V úvodu autor informuje o struktuře práce, v druhé kapitole (Metodika práce a zdroje dat) 
autor velmi zasvěceně diskutuje jednu z klíčových otázek, tj. vymezení romské populace a 
vypovídací schopnost dostupných dat. Do svých úvah zahrnuje nejen hledisko statistické 
přesnosti jednotlivých zdrojů informací, ale neopomíná ani otázky lidských práv, neboť právě 
toto hledisko je ze strany mezinárodních organizací často předmětem kritiky. V řadě různých 
výběrových šetření a terénních výzkumů týkajících se romské populace však není zcela 
přesně uvedeno, kdo rozhodoval o zařazení jednotlivých osob do skupiny Romů. Nelze též 
souhlasit s tvrzením, že jedním z kritérií identifikace Romů ve sčítáních lidu v letech 1970 a 
1980 bylo dobrovolné přihlášení Romů k romské národnosti. Podle dostupných informací 
posouzení prováděl sám sčítací komisař a Romové o této skutečnosti nebyli vůbec 
informováni.  
 
Třetí kapitola je zaměřena na přehled literatury, autor se zde však soustřeďuje především na 
zdroje informací s vazbou na téma práce, tj. tituly s demografickou problematikou. Historický 
vývoj romské populace, změny v postavení Romů ve společnosti v průběhu let, snahy o 
řešení tzv. romské otázky a pokusy o integraci Romů do společnosti jsou uvedeny v další 
kapitole včetně zdrojů jednotlivých informací. Tím čtvrtá kapitola vlastně doplňuje přehled 
literatury uvedený v předchozí třetí kapitole, i když hlavním cílem této části práce bylo zřejmě 
spíše informovat o historickém a politickém vývoji, který se promítal do změn v postavení 
Romů ve společnosti. Hodnocení tohoto vývoje je jistě poměrně složité, zřejmě proto zde 
autor vychází především z citované literatury a nepouští se do vlastního hodnocení. Nelze 
však souhlasit s jeho názorem, že „jedním z hlavních problémů při řešení romské otázky na 
Slovensku je a vždy byl nedostatek financí“ (viz str. 53). Zde postrádám např. zdůraznění 
zásadní otázky, tj. zvýšení vzdělanostní úrovně romské populace a názor na řešení této 
problematiky.  
 
V páté kapitole autor informuje o počtu a změnách v územní koncentraci Romů na území 
Slovenska. Vývoj početního stavu jakékoliv minority je obvykle ze strany nejen odborné 
veřejnosti nejsledovanější informace, autor se v tomto případě však omezil pouze na 
konstatování číselných údajů v textu. Postrádám uspořádání dat do přehledné tabulky včetně 
vývoje zastoupení Romů na celkové populaci Slovenska. Naopak přehledně a detailně 
formou kartogramů autor informuje o změnách v geografickém rozmístění romské populace.  
 
Další část práce zahrnuje vlastní demografickou problematiku a je členěna podle jednotlivých 
procesů. Detailní analýza procesu porodnosti v šesté kapitole zahrnuje nejen transverzální 
přístup, ale autor se podrobně věnuje i generačnímu pohledu, diskutuje otázku populačního 
klimatu a informace doplňuje použitím modelů plodnosti. Získané informace za romskou 
populaci v lokalitách s vysokým zastoupením Romů jsou porovnávány s daty za populaci 
Slovenska v různých časových horizontech. Autor vychází nejen z již zpracovaných analýz 
(citovaných), ale značná část získaných výsledků pochází z autorových vlastních třídění a 
výpočtů. K přehlednosti a informovanosti budoucích uživatelů detailních analýz by však 
přispěla úvodní informace, jaká data o plodnosti žen podle národnosti poskytuje průběžná 



evidence přirozené měny (období 1996-2009), co konkrétně znamená zdroj vlastní zjišťování 
atd. S procesem porodnosti je obvykle úzce spojován i proces potratovosti, který autor 
analyzuje v sedmé kapitole. Úroveň spontánní i umělé potratovosti v romských osadách 
porovnává s úrovní potratovosti na Slovensku, překvapující jsou opět detailní data (viz též 
proces porodnosti) bez bližšího komentáře.   
 
Analýza procesu úmrtnosti (kapitola devátá) se vzhledem k dostupným datům soustřeďuje 
na období po 2. světové válce a v první části (kap. 9.1) vychází především z již 
publikovaných poznatků. Předpokládaná úroveň úmrtnosti romské populace v současnosti 
vychází z analýzy úmrtnosti ve vybraných romských lokalitách a zahrnuje i kojeneckou 
úmrtnost a úmrtnost podle příčin. Vzhledem k nedostatku potřebných dat pro detailní analýzu 
úmrtnosti se obecně nabízí i velmi jednoduchý postup k získání základní informace, tj. 
analýza věkové struktury, která je výsledkem předchozí úrovně demografické reprodukce 
(tedy i úmrtnosti). Úroveň úmrtnosti úzce souvisí i se zdravotním stavem, který je předmětem 
zkoumání v kapitole desáté. Vypovídací schopnost této části práce je omezena nejen 
existujícími zdroji dat, ale i obtížností definovat zjišťovanou kategorii (subjektivní pojetí zdraví 
x nemoc). Autor se zde pokouší i upozornit na vybrané rizikové faktory, ovlivňující zdravotní 
stav romské populace.  
 
Další část práce (kapitola 11) je věnována romské rodině, která představuje důležitou 
sociální instituci v životě Romů. Autor na základě dostupné literatury diskutuje pojetí romské 
rodiny a její význam v životě Romů, analyzuje proces formování a rozpadu partnerských 
svazků a na základě výsledků sčítání lidu informuje o struktuře cenzových domácností Romů 
ve srovnání s populací Slovenska.Vybrané strukturální charakteristiky (věková struktura, 
rodinný stav) jsou předmětem zkoumání v kapitole dvanácté, autor do této části zařadil i 
vzdělanostní úroveň, která představuje jeden z nejdůležitějších faktorů dalšího vývoje. Další 
kapitola (13) je zaměřena na migrace Romů po druhé světové válce (vnitřní i zahraniční), 
autor se zde zamýšlí i nad příčinami azylové migrace.     
 
Za jednu ze stěžejních částí práce lze považovat poslední čtrnáctou kapitolu, která je 
věnována možnostem prognózování romské populace. Po přehledu současných prognóz a 
projekcí autor představuje vlastní prognózu vývoje početního stavu Romů na Slovensku 
v letech 1981 – 2030. Podle střední varianty této prognózy by mělo v roce 2030 žít na 
Slovensku téměř 600 tis. Romů. Tato informace má jistě zásadní charakter, jistě by bylo pro 
čtenáře přehlednější uvést v subkapitole 14.2.8. jednotlivé varianty v tabulce s doplněním, 
jaké bude zastoupení Romů na celkové populaci (celkové výsledky projekce jsou sice 
uvedeny v příloze, zde však pouze konstatování v textu). V závěru práce autor shrnuje a 
hodnotí dosažené poznatky.  
 
Předkládaná disertační práce dokumentuje velmi dobrou znalost uvedené problematiky a 
jistě se stane jedním ze základních zdrojů informací pro státní správu, resp. pro organizace 
zabývající se romskou problematikou. Práce je doplněna rozsáhlým seznamem použité 
literatury a zdrojů dat a má všechny požadované náležitosti. K práci nemám připomínky 
zásadního charakteru a doporučuji ji přijmout k obhajobě. 
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