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Posudek oponenta práce 

 

Předložená disertační práce si klade za cíl z hlediska romistiky a s pomocí historické 

metodologie analyzovat text rukopisu Housle a kůň, tedy jeden z klíčových historických pramenů 

k dějinám (zejména) moravských Romů. Mezi ústřední otázky práce patří ověření autorství rukopisu 

(včetně sledování osudů autora i po dokončení rukopisu, jak naznačuje i podtitul) a kontextualizace 

fenoménů či příběhů, které jsou v rukopise zmiňovány. Autorka k předmětu svého výzkumu 

přistupuje prostřednictvím tří perspektiv: nejprve se snaží rekonstruovat a zasadit do kontextu 

biografii autora rukopisu do r. 1953 (tedy do předpokládaného dokončení rukopisu), v druhém kroku 

se věnuje autorovu působení po tomto datu a nakonec popisuje vznik, další osudy a dosavadní 

recepci samotného rukopisu. Vzhledem k odlišnému zaměření jednotlivých částí zvolila autorka 

poněkud netradiční přístup, když se například literatuře a pramenům nevěnuje souhrnně na začátku 

disertační práce, ale (poměrně detailně) v každé ze zmíněných částí i v některých podkapitolách. 

Předložená disertační práce je bezpochyby výsledkem náročného a poměrně komplexního 

studia archivních i vydaných pramenů. Závěry, k nimž autorka dochází, zároveň svědčí o kritickém 

čtení sekundární literatury. V žádném případě se nejedná o prostou reprodukci jednoho, byť třeba 

velmi významného, historického pramene. Šíře dalších pramenů autorce umožňuje ověřovat 

relevanci jednotlivých tvrzení (obsažených v samotném rukopisu i ve studiích autorů a autorek o něm 

píšících) a analyzovat některé podstatné aspekty života Romů na jihovýchodní Moravě mezi oběma 

světovými válkami i v období po roce 1945. Autorka se poměrně statečně potýká i s fenomény, 

kterým dosud nebyla v literatuře věnována patřičná nebo téměř žádná pozornost, jakkoli tato situace 

pochopitelně vede ke značným omezením toho, co je možné nahlédnout (to se asi nejvíce ukazuje 

v případě působení Rudolfa Daniela v rámci Svazu Cikánů Romů v letech 1969-1973).  

V práci je poměrně hodně prostoru věnováno ověřování autorství rukopisu Housle a kůň. 

Tato otázka se z perspektivy historika (tj. někoho, kdo se běžně nepohybuje v romistickém diskurzu) 

nejeví jako klíčová. Její relevanci v rámci romistické debaty ovšem nechci zpochybňovat. Navíc je 

zřejmé, že autorka právě na tomto poli vykonala obrovský kus práce, tj. (soudím na základě v práci 

obsaženého podrobného rozboru další sekundární literatury) jako první nejen ověřila identitu 

Rudolfa Daniela, ale zároveň rekonstruovala značnou část jeho biografie.    

Práce má i svá úskalí. Nechci se zde rozepisovat o běžných a zřejmých formálních 

nedostatcích (časté překlepy, neobratné formulace, přejímání jazyka pramenů…), ale předtím než 

přikročím k problémům, jež mohu posuzovat jakožto historik, přece jen bych zmínil jeden obecnější 



aspekt, který se nachází na pomezí formy a obsahu. Je jím časté opakování informací, citátů i celých 

sdělení, někdy i prostřednictvím téměř stejných formulací (tedy nikoli jako potřebné připomenutí pro 

čtenáře s horší pamětí). Je to, zdá se mi, dáno poněkud netradiční a vzhledem k ne až tak velkému 

rozsahu možná zbytečně komplikovanou strukturou práce. Například výše zmíněné dílčí heuristické 

podkapitoly nejen občas přispívají k dojmu, že namísto původní kritické studie držíme v ruce archivní 

pomůcku nebo podrobný posudek na to či ono dílo jiného autora/autorky, ale zároveň nutně vedou 

právě k opakování celé řady informací, od charakteristik jednotlivých studií Niny Pavelčíkové až po 

opakované zmínky o různých aspektech absolventských prací dotýkajících se analyzovaného rukopisu 

nebo například Svazu Cikánů Romů. Problém nejasného ohraničení tématu jednotlivých podkapitol se 

nicméně neomezuje na heuristické rozbory (viz například několik částí věnovaných reflexi romského 

osídlení Brna po roce 1945, ale i válka v životě Romů a konkrétně autora…). Líčení rodinných kořenů a 

jednotlivých postav, které se v rukopise objevují nebo naopak neobjevují, rovněž místy vytváří dojem 

jakéhosi refrénu. Opakování tak nevnímám jako dílčí neobratnost, ale jako strukturální problém, kvůli 

němuž se práce místy nečte příliš dobře. Je to jeden z aspektů, na které by bylo potřeba se zaměřit, 

pokud by např. část práce měla být publikována.   

 Nyní ale k obsahovým a teoretickým úskalím, která vnímám z perspektivy sociálního historika. 

Autorka se v textu mnohokrát odvolává na „historickou metodologii“, kterou považuje vedle 

romistické expertízy za hlavní nástroj svojí analýzy. Ve skutečnosti bezpochyby osvědčuje, že si 

osvojila základní historické metody, jako kritický rozbor archivních pramenů či komparativní přístup, 

nikoliv však metodologickou či teoretickou reflexi, vlastní soudobé historické vědě. V ní totiž 

primárně nejde o rekonstrukci faktů, ale o interpretační rámce a přístupy. Tematické pole, které si 

autorka zvolila, tedy samotný rukopis a jeho historický kontext, by přitom analytičtější přístup, zdá se 

mi, umožňovaly. V takovém případě by však bylo nutné formulovat hypotézy, které překračují 

rekonstrukci popisovaných dějů a jejich kontextualizaci a které by to, co se dozvídáme, vztáhly 

k obecnějším otázkám a interpretačním rámcům – vzhledem k povaze tématu zřejmě především k 

teoriím modernity a teoriím nacionalismu. 

 Klíčová otázka, na kterou autorka několikrát nereflektovaně naráží, je vztah procesu 

modernizace a romských komunit. Zde se otevírá zásadní rozpor; modernita se ve vztahu k Romům 

projevuje celou řadou disciplinačních praktik a forem útlaku, zároveň je ale étos romských elit silně 

spojen s úctou ke klíčovým aspektům modernity – zejména ke vzdělání. Nejnápadněji se tento 

fenomén zrcadlí v obdivu k těm členům vlastního „kmene“, kteří formálního vzdělání dosahují. Právě 

v tomto bodě by byla podstatná metodologická reflexe autorky; tj. jak ona chápe vztah mezi 

evropskou modernitou a romskou identitou? Přiklání se spíše k disciplinačnímu nebo 

k emancipativnímu pojetí modernity a jak na pozadí tohoto pojetí chápe pozici romské minority? 

Nejen popisovaný kontext života Romů na Moravě v meziválečném období a po druhé 

světové válce, ale i některé pasáže analyzovaného rukopisu skýtají materiál pro tázání po vztahu 

majority a minority. Zejména by se mohlo jednat o způsoby, jakým se minorita (či konkrétněji 

nedominantní etnická či etno-sociální skupina) vypořádává se svým společenským postavením, jaká 

je její recepce forem útlaku, jaké jsou formy viktimizace, zda a jak Romové čtou různé strategie 

jednání bílé většiny, resp. jejích jednotlivých vrstev či reprezentantů (sousedé, bezpečnostní složky, 

komunistické elity…).  



 Otázku si kladu rovněž nad tématem vnitřní soudržnosti či naopak případnými konflikty uvnitř 

samotného romského společenství. Lze předpokládat, že v procesu modernizace i v důsledku 

zapojování se některých Romů a romských společenství do kapitalistických vztahů takové konflikty či 

přinejmenším zásadní odlišnosti životního stylu i postoje k tradicím nastávaly. Bylo by možné se ptát, 

jak zkoumaný rukopis takovéto rozpory zachycuje a pokud o nich nehovoří, bylo by dobré tento 

aspekt více reflektovat. Bylo například pojetí koně jako posvátného zvířete a jeho pojetí jakožto zboží 

vždy bezrozporné?  

Otázkou, kterou je možné si nad zkoumaným rukopisem klást, je jistě i tázání po sebepojetí 

Romů. Zde by mohla pomoci reflexe soudobé literatury o konstrukci etnicity a identity, jež by se pak 

dala konfrontovat s představami o charakteru a soudržnosti „kmene“ u Rudolfa Daniela, případně 

v dalších textech, jež autorka zmiňuje. Souvislost etnicity, jazyka, pokrevní příbuznosti a určitého 

habitu, jak je chápe autor textu Housle a kůň, v textu disertační práce není nikde pojednána 

systematicky, z řady dílčích poznámek je však zjevné, že rukopis materiál k takové analýze nabízí.  

Krom absence teoretické reflexe a definice vlastních metodologických východisek, jež by 

umožnily pojednat právě tyto nejobecnější významy a komunikovat tak téma i mimo okruh čtenářů, 

které zajímá příběh Rudolfa Daniela a jeho rukopisu, se nabízí i řada dílčích témat, jež by jistě stály za 

hlubší analýzu. Jedním z nejpodstatnějších je jistě téma druhé světové války, jež ukazuje možné 

modely mezilidských a zde konkrétně interetnických vztahů ve vyhrocené podobě. Čas, kdy rasismus 

činí z lidí spolupachatele genocidy a prostá lidská solidarita hrdiny či oběti, v sobě zároveň ukrývá 

obrovský interpretační potenciál. Jak se Rudolf Daniel vypořádává se spolupachatelstvím české 

většinové společnosti, tedy s účastí např. někdejších sousedů na perzekuci (či přihlížením)? 

Nereflektuje Daniel nijak stav, kdy byl ve vztahu o tábor v Hodoníně po válce jediným potrestaným 

cikánský kápo, zatímco skutečně zodpovědní nikoli? A pokud ne, je možné konstruovat nějaké 

příčiny, proč české spolupachatele v souladu s převládajícím dobovým názorem exkulpuje? Zejména 

pro poválečné období by jistě stálo za to podrobněji rozpracovat vztah mezi přeživšími moravskými a 

slovenskými Romy. Z řady citátů a poznámek je zřejmé, že tento vztah byl i u Daniela tematizován, 

autorka jej však nepojednává systematicky. Ostatně, pro méně zasvěceného čtenáře by bylo třeba 

poválečnou situaci konkrétněji vylíčit, pokud možno uvést i některá čísla a dimenze. Ozřejmila by se 

tak naléhavost otázky, nakolik mohla mít existence a charakter zde analyzovaných romských elit 

významnější dopad na povahu řešení romské problematiky v Československu obecně. 

Disertační práce pochopitelně nemůže zachytit všechny aspekty vybraného tématu. 

Nemyslím si proto ani, že by mohla obsáhnout vše, co bylo zmíněno v předchozích odstavcích. 

Problémem je spíše absence jasnějšího teoretického rámce a analytičtějšího tázání, jež by jasněji 

hierarchizovalo, které z nabízejících se aspektů a témat jsou klíčové a které druhotné. Předložená 

práce by se navíc dala v mnoha pasážích zestručnit (krom výše zmíněného opakování by bylo možné 

zvážit důležitost řady odboček nebo prostoru věnovaného rekonstrukci nejrůznějších detailů), čímž 

by vznikl prostor pro napojení vyprávění o Rudolfu Danielovi a jeho rukopisu na obecnější 

interpretační otázky a problémy přesahující čistě romistický diskurz. Pro takový posun, má-li se v další 

vědecké práci autorky odehrát, by každopádně bylo přínosné vycházet výrazně více ze zahraniční 

literatury, s níž nyní pracovala jen minimálně; překvapivé je, že vedle teoretických textů 

k problematice etnicity, identity či sociálních dějin moderních diktatur zcela chybí i odkazy na 

cizojazyčnou odbornou literaturu k dějinám českých a československých Romů, zejména disertační 

práci a další studie britské historičky Celie Donert.   



Všechny uvedené nedostatky a úskalí zmiňuji jako téma k diskuzi, především nad dalším 

směřováním výzkumu Milady Závodské. Jedná se o poznámky vycházející z kritérií mého vlastního 

oboru, sociálních dějin, a dovedu si představit, že kritéria oboru, v němž byla tato disertační práce 

vypracována, mohou být výrazně odlišná. Kritika, kterou jsem formuloval, každopádně v mých očích 

nezpochybňuje velikou práci, která stojí za předloženou studií. Disertační práci Milady Závodské 

velice rád doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 11.6.2016       

Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, PhD. 


