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Posudek vedoucího na disertační práci Mgr. Milady Závodské 

 

Rudolf Daniel: Housle a kůň. Historická analýza rukopisu, se zřetelem k 

autorovu společenskému působení v poválečném romském 

etnoemancipačním hnutí v Československu 

 

Milada Závodská je školením religionistka, romistka a historička. Při nástupu do doktorského 

studia původně plánovala zpracovat téma romisticko – religionistické, ale její profese je 

romisticko – historická, a ta ji v průběhu studia přivedla na objev, který rozhodně stál za 

změnu tématu. 

Jediný dochovaný strojopis knihy Rudolfa Daniela Housle a kůň představila veřejnosti prof. 

Pavelčíková, která jej získala z rodinného archivu a v několika odborných článcích řešila 

s různými výsledky otázku jeho autorství. Milada Závodská se rozhodla podrobit tento text 

zevrubnému zkoumání a propojit atribuci textu s důkladnou a rozvedenou verifikací 

autobiografických prvků. 

Disertační práce tedy nakonec v poměrně objevném propojení sleduje několik hlavních 

směrů: 

1) Určení autorství textu Housle a kůň. K tomu autorka přistupuje z více stran: jednak pečlivě 

verifikuje fakta obsažená v knize a hledá spojnice s životem reálného Rudolfa Daniela, 

přičemž uvažuje, zda by se daná fakta mohla vztahovat k případnému jinému autorovi, nebo 

zda by je takový autor mohl zpracovat na základě života reálného Rudolfa Daniela, a jednak 

nachází důkazy o tom, že na textu pracoval v padesátých letech právě Rudolf Daniel. 

2) Biografie Rudolfa Daniela. Ta je v práci sledována obdobně jako v předmětném textu už od 

prehistorie, tedy historie romského osídlení na Oslavansku a historie Danielovy rodiny. 

Závodská ovšem nekončí dobou, kterou končí kniha (rok 1953), nýbrž biografii dovádí až do 

Danielova působení ve Svazu Cikánů – Romů tedy na přelom 60. a 70. let. 

3) Situace Romů v Českých zemích ve 20. století, se zřetelem k jejím proměnám. Osobnost 

Rudolfa Daniela v této linii tvoří poměrně nosnou osu – Rom původem z neintelektuálního 

prostředí prochází obdobím vzmachu a úpadku tradičních řemesel, je vězněn 

v koncentračním táboře, a nakonec se stává aktérem v pravém slova smyslu: je členem 

romské delegace na ministerstvu, autorem knihy přibližující život Romů (prvního dosud 

známého většího samostatného textu psaného Romem na území Československa) a na závěr 

činovníkem první oficiální reprezentace Romů na našem území.  

4) Představení knihy Housle a kůň jako unikátního fenoménu. Závodskou fascinuje už 

samotná existence a podoba knihy. Všímá si třeba i toho, že kniha je uceleně koncipována, 

v její části autor pracuje s rovněž přiznaně autografickým alter egem, nebo že jediný známý 

exemplář je napsán na stroji velmi pečlivě s minimem překlepů a oprav. Několikrát je také v 

Závodské práci zdůrazněna Danielova deklarovaná snaha představit druhou stránku pravdy – 
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tu romskou oproti pravdě majoritní. Samotný fakt, že Rudolf Daniel v padesátých letech píše 

řádově stostránkovou knihu o vlastní komunitě, je pro doktorandku fenoménem stejně 

důležitým jako vlastní romské dějiny, které Danielova kniha popisuje a Závodská verifikuje a 

doplňuje. 

Práce Milady Závodské je obdivuhodná snahou o propojení zmíněných rovin – autorka 

například neváhala zkoumat zápisy ve školních archivech z dob, kdy chodil do školy Rudolf 

Daniel, a dokáže dle archivních zápisů opravit i drobné nepřesnosti, a témata popisovaná 

Danielem rozvíjet dle další literatury i vlastních archivních rešerší. 

Autorka přitom dokáže svůj text členit přehledně. Po úvodu odděluje jako druhou kapitolu 

metodologickou reflexi a hypotézy, pak následuje těžiště práce, tedy historická část, kterou 

tvoří tři následující kapitoly (jednak Danielova široce pojatá biografie do doby zachycené 

v knize, jednak autorova biografie pod dokončení knihy, a konečně okolnosti samotné 

existence knihy), načež následuje shrnutí a diskuse hypotéz. 

Podle mého názoru lze disertační práci vytknout dva nedostatky: 

1) Přeci jen určitou nehotovost, ne zcela dokončené řazení velkého množství informací do 

jednotlivých částí, ne zcela vyvážené sledování jednotlivých etap Danielova života a 

formulační nedokonalosti. To vše lze ovšem vysvětlit zaujetím doktorandky pro věc: i když by 

jí dosavadní materiál stačil na napsání slušné dizertace, téměř do poslední chvíle podnikala 

nové výzkumy: těsně před dokončením práce se jí například konečně podařilo zjistit, že žijí 

Danielovi potomci (nestihla je už ovšem navštívit). 

2) Nejasnost uchopení povahy textu. Ač Závodská sympaticky přijímá zkoumaný text jako 

výzvu historickou, a to hned v několika směrech, téměř zcela rezignuje na jeho 

vícerozměrnost tvarovou – literární aspekty jako by text ani neměl. Na jednu stranu 

Závodskou fascinuje samotný fenomén psaní zkoumané knihy, na druhé straně ani střídání 

ega a alter ega ji nepřiměje k větší reflexi, než že na základě verifikace autobiografických 

aspektů ztotožní alter ego s Rudolfem Danielem. Čtenář disertační práce se tedy o díle 

Housle a kůň nedozví ani jaký je jeho styl, a dokonce ani to, zda jde zároveň o výjimečné dílo 

romské prózy, nebo spíše jen něco na způsob faktograficky cenné kroniky. Kritické reflexi ani 

není podrobena Danielova teze, že by rád textem přiblížil ze zmíněných dvou pravd tu 

romskou. 

Navzdory zmíněným výtkám se domnívám, že Závodská odvedla mimořádnou práci, a její 

disertační práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 2.6.2016 

PhDr. Jan Červenka, Ph.D. 

 

 


