
Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Branislava Sprochy
Populačný vývoj rómskeho obyvatel'stva na Slovensku

Diplomová práce Bc. Branislava Šprochy Populačný vývoj rómskeho obyvateťstva na Slovensku má

celkem 151 číslovaných stran a sestává z tŤinácti kapitol včetně úvodu a závětu. Tabulkové a
grafické přílohy jsou její neoddělitelnou součástí a jsou číslovány i stránkovány v návaznosti na

ptedcházející text a analogické objeký v něm umístěné'

Téma předloŽené diplomové práce je nanejvýš aktuální nejen ve slovenském, ale i celoevropském

kontextu. Romové jako etnická skupina jsou marginalizováni a jejich začlenění do společnosti přes

veškeré snahy vládních i nevládních organizací zttstává především v postkomunistických zemích

daleko více přáním než realitou. Je tomu tak mimo jiné i pro to, že stáIe nedostatečně jsou

zmapovánajejich specifika, situace a reá|né potřeby. To platí i o tak důležitém aspektu jejich

existence' jako je velikost rómské populace, její demograťrcké struktury a především zvláštnosti
jejich reprodukce. V tomto kontextu se Branislav Šprocha pokusil přispět kpoznání slovenských

Rómů a především pak těch, kteří jsou segregováni nejenom společensky, ale i územně.

Diplomant zvolené téma zpracoval samostatně v pruběhu bezmáIa dvou let. Ke své práci přistoupil

velmi iniciativně a systematicky. Svědomiý přístup a výrvalost spolu s osobními předpoklady se

mu podařilo zúročit v podobě qfjimečně kvalitního textu. Práce má velmi dobrou logickou stavbu a

je napsána vytříbeným stylem, zakteý by se nemusel rozhodně stydět ani autor spodstatně delší

odbornou zkušeností, než jakou má diplomant. Předpoklady B. Šprochy k odborné práci dokládá

celá Ťada dílčích skutečností a momentů' mimo jiné také způsob práce s odbornou literaturou. Ten
je ilustrován jak v celém textu práce, tak v kapitole druhé, v níŽ je vyčerpávajícím způsobem podán

přehled snad všech významnějších titulů k dané problematice doposud publikovaných. U
diplomantů nebývale vysokou odbornost dokládá také kapitola věnovaná metodice. Cenným je i do

hlubší historie sahající přehled všech zdrojů demografických dat vázaných na rómskou etnickou

skupinu od sčítání, přes běŽnou evidenci až po výběrová šetření' stejně jako vlastní historie

příchodu a Života Rómů v Evropě a na Slovensku a detailní charakteristika jejich současného

územního rozmístění.

Předložená práce se dále vyznačuje vzorovou úpravou textu a bohatým grafickým doprovodem.

Bohatě citovaná literatura a další informační zdrojejsou uváděny v jednotné formě a jejich citování

stejně jako bibliograťrcké záznamy v závěru práce odpovídají přijatým normám' Grafika je

kultivovaná s citlivě volenými prvky (barevnost, ťont, zv7,raznění, apod.). Práce nemá aní žádné jíné

váŽnější fórmální nedostatky. Z obsahového hlediska mám pouze jedinou poznámku a ta se týká

textu na straně 37, poslední odrážka: mámtotiŽ zato, Že emigtace rómského obyvatelstva do Česka

a násilná intervence(?!) Rómů do pracovních táboru jsou časově nesouvisející procesy a Že by teďy

měly bý uváděny v rozdílné pozic|

Vzhledem k tomu, Že Bc. Branislav Šprocha splnil bezezbyku všechny poŽadavky kladené na

závěrečnou práci magisterského studia demografie navrhuji, aby jeho diplomová práce byla přijata

k obhajobě. S přihlédnutím k výjimečné kvalitě textu a důleŽitosti tématu doporučuji, by práce byla

vydánakniŽní formou, dílčí ýsledky prezentovány v periodickém tisku a aby diplomová práce byla

pÍýata na katedře demografie a geodemografie PřF UK v Praze zároveň, jako rigorÓznÍ.
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