
Posudek oponenta na dip|omovou práti Bc. Branislava Sprochy
.,FoprrlačnÝ vývoj rómskeho obyvatel'stva na Slovensku."

Diplomová práce Bc. Branislava SprochyPopulačnýuýoj rómskeho obyvateťsna na Slovensku má celkem 151

číslovaných stran. Práce je členěna do devíti hlavních kapitol (číslováno je celkem dvanáct kapitol' přičemž
pwnt aŽ třetí tvoří po řadě úvod, přehled použité literafury a metodika práce). Součást práce tvoří závěr, seznam
použité literatury a přílohy zahrnuté do číslovaných stran.

Diplomantsizvolilvelmi zajimavé,nicméněpoměrněsložitétéma. Složitosttématutkvíjednakvnejednoznačném
pojetí romského etnika ajednak v obtížně dostupných iďormacích o počtu, demograťrcké stnrLtrrře a reprodukčním

chování jeho příslušnílni' Informační situaci kolem romské subpopulace lze přirovnat k situaci, se l'1erou se,

spíše než při studiu populačního lyvoje rozvinutych zemi, setkáváme při studiu reprodukce obyvatelstva

v zemichrozvojoých, navíc s velmi málo rozvinutou demografickou statistikou.

Již v samém úvodu mého hodnocení je možné konstatovat, že přeďožená diplomová práce B. Šprochy je jak

po striánce obsahové, tak formální zce|a mimořádná. Na pnmí pohled zaujme šíře tématického záběru - autor

pravděpodobně neqmechal jedinou významnou otázku ýkajici se ývoje početního stalu, demograťrckých

struktur a procesů či rozmístění romského etrrika - i detailu, kdyžpŤechéaí od qývoje rozmístění Romů v Evropě

anaízemibývalého Československa až k jejich ,6zemnt struktuře na úrovni okresů a dokonce jednotliých obcí

současného Slovenska' Výsledný text práce je přitom velmi přehledný. Přispívá k tomu do detailu domyšlené

členění práce,logické uspořádiání dílčích témat a v neposlední řadě i velmi vyspělý písemný projev autora. Cíl
práce je jasně stanoven a dostupná literatura obsiíhle diskutována v rámci samostatného oddílu. obdobně je

samostatná čiást texfu vyčleněna přehledné diskusi dále použité metodilry. Diplomant důsledně a korektně cituje

literaturu, nezapominá ta zdroje dat u tabulek a grafi a jeho svědomitost, důslednost a estetické cítění se
projer'ují téžna celkové úpravě přeďožené práce a grafiky v ní použité' V rozsáhlém texfu se lyslqtují překlepy
jen ojediněle, na formulační či 1né ýznamnější formální nedostatky, ani věcné nesrowalosti jsem nenarazil.

o způsobilosti a ýborných předpokladech diplomanta k odborné práci nemám proto žádné pbchyby. Jeho práce

splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci absolventa magisterského sfudia demografie.

S ohledem na ýše uvedené skutečnosti a hodnocení nawhuji bez sebemenších pochybností přijmout předloženou

ďplomovou práci Bc. Branislava Šprochy ,,Populačný výuoj rÓmskeho obyvateťstva na Slovensku.'k obhajobě.
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RNDr. Boris Burcin

oponent


