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 Dizertantka Mgr. Milada Závodská sa podujala uskutočniť kritickú analýzu rukopisu 

„Housle a kůň“ rómskeho autora Rudolfa Daniela (1911-1978). S touto nesporne zaujímavou 

prácou bolo spojených niekoľko „záhad“ a nejasností. Predovšetkým bolo spochybňované 

autorstvo tejto práce: niektorými súčasnými bádateľmi bolo pripisované učiteľovi Antonínovi 

Danielovi (1913-1996), ktorý údajne meno Rudolf použil v uvedenej práci ako pseudonym (s. 

116-117). Spochybňovaný bol autobiografický charakter textu, keďže autor sa v jednej časti 

(„Vzpomínky z dětství“) nevyjadruje v prvej osobe, ale opisuje „příběh přítele Františka“. 

Konečne, nie je jasné, či zachovaný exemplár strojopisu je originálom, keďže je to „čistopis“ 

bez jediného škrtu či opravy (s. 120). 

Mgr. Závodská s cieľom „analyzovat především autobiografické prvky, reálie z 

vlastního autorova života“ (s. 117) preštudovala archívne pramene siedmich štátnych 

archívov, archívov múzeí, matrík, školských a obecných kroník.  Za pomoci filmu Čarovné 

oči z roku 1923 sa jej, napríklad, podarilo lokalizovať sídelné jednotky polokočovných 

Rómov v Oslavanoch na začiatku 20. storočia, rekonštruovať ich podobu a odohrávajúce sa 

zmeny v živote tamojšej komunity. Svojou systematickou a dôslednou bádateľskou prácou 

dospela k takým presvedčivým uzáverom, že mohla korigovať niektoré doteraz známe 

a publikované poznatky renomovaných romistov (prof. Nina Pavelčíková, prof. Ctibor 

Nečas). Porovnaním životopisných reálií s textom analyzovaného rukopisu a kombinovaním 

viacerých prameňov sa jej podarilo jednoznačne dokázať, že autorom rukopisu „Housle 

a kůň“ je Rudolf Daniel, narodený 20. 4. 1911 v Osalavanoch. Naviac, menovaného R. 

Daniela dokázala stotožniť s politickým aktivistom, ktorý sa angažoval v období existencie 

Svazu Cikánů-Romů, čím ešte viac zvýraznila a ocenila spoločenský význam tejto 

pozoruhodnej osobnosti. 

Bolo veľmi ťažké nájsť v práci také časti (tvrdenia, názory), ktoré by bolo možné 

dizertantke vytknúť v rámci kritického hodnotenia, také asi ani neexistujú. Text je napísaný 

odborne, prehľadne a čitateľsky pútavo (niekedy má čitateľ pocit, že číta napínavú 

detektívku). Ak by sa predsa len hľadali nejaké nedostatky, tak napr. v niektorých prípadoch 



je to nepresnosť pri prepise slovenských textov (s.112, 114), či neopravené značky, ktoré 

autorka používala pri koncipovaní práce (HK = Housle a kůň, s. 19; RD = Rudolf Daniel, s. 

104). Citované práce dvoch autorov nie sú uvedené v zozname literatúry (Lhotka:2009, s. 99 

a 100; Jurová:1993, s. 100), s údajmi v zozname literatúry sa  nezhodujú roky vydania 

publikácií V. Kladivová 1996 a J. Vymětalík 2011, obe na s. 64. To sú však zanedbateľné  

formálne drobnosti, ktoré na hodnote predloženej dizertácie nič neuberajú. 

Predložená práca je výsledkom systematického historického bádania dizertantky, jej 

význam spočíva jednak v predstavení života výnimočnej rómskej osobnosti, akou Rudolf 

Daniel nepochybne bol, jednak v objasnení zatiaľ nepoznaných historických skutočností 

súvisiacich s tradičným spôsobom života Rómov (živnosť obchodovania s koňmi v prvej 

polovici 20. stor.), ako aj najnovšími dejinami Rómov (napr. debata delegácie Rómov na 

ministerstve práce a sociální péče v Prahe v roku 1950), ktoré R. Daniel vo svojom rukopise 

opísal. Preto je analyzovaný rukopis významným prameňom pre poznávanie dejín a života 

Rómov v 20. storočí. 

Dovoľte mi byť osobný a uviesť v čom mňa obohatila preložená práca: keďže práve 

pripravujem rukopis publikácie o rómskych kováčoch, zaujala ma informácia o grafickom 

symbole Svazu Cikánů-Romů (príloha [15]), v ktorom podľa pokynov predstaviteľov tejto 

organizácie výtvarník zobrazil štylizovanú hlavu koňa, husle, kováčsku nákovu-rohatinu 

a oheň. Dokazuje to, že Rómovia považovali v tom období najrozšírenejšie profesie – 

hudobníctvo, kováčstvo a konské handliarstvo za svoje etnoidentifikačné znaky, čo je dôležité 

pri sledovaní etnoemancipačného procesu – romipen. 

Konštatujem, že posudzovaná práca dizertantky Mgr. Milady Závodskej jednoznačne 

splňuje požiadavky štandardne kladené na dizertačnú prácu, a preto ju doporučujem k verejnej 

obhajobe. Na základe vyššie uvedeného posudku navrhujem klasifikáciu prospela a po 

úspešnej obhajobe udeliť Mgr. M. Závodskej  akademický titul philosophiae doctor (PhD.). 
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