
Posudek oponenta bakalčiřské práce Lenl<y Šigutové

,,Romové v Čq!é republice a na Slovensku podle výsledků sčítúní lidu 2001 ,,

Cílem bakalářské práce Lenky Šigutové bylo na záklaďě ana|ýzy dat posledního sčítání
lidu charakterizovat hlavní rysy demograÍické skladby a demografické reprodukce Romů
v České republice a na Slovensku; krómě toho bylo jejím záměrem podiobněji sledovat
zvláště ty rysy, kterými se obě romské populace odlišují jednak od majoritních populací obou
zemí jednak navz($em, Zvo|ené téma je nejen aktuální ale i zajimavé, nebot' vyžadýe použití
specifických přístupů vzhledem ke značné podregistraci romského obyvatelstva v obou
sledovaných zemích. Přitom je komparace stále ještě moŽná, nebot' d.atová zák|adna v obou
zemichmá mnohé shodné rysy'

PředloŽená práce má celkem 58 stran apožadované náleŽitosti (včetně přehledu seznamu
citované literatury a zdrojů dat - zde však postrádám detailnější výčet specializovaných
šetření, o jejichŽ existenci se autorka zmiňuje na straně 14). Práce je vhodně a logicky
strukturovaná, má pěknou grafickou úpravu, po stylistické stránce je zvládnuta dodře, text je
plynulý a čtivý, téměř bez chyb. Jen místy je text obtíŽněji srozumitelný - např. na str. 1i, kde
se píše o ,,přecenění faktu neexistence romské národnosti..a teprve z kontextu vyplývá, co je
tímto obratem míněno. Postrádám také důslednější odkazy na použitou literaturu (např. na str.
10 u 

',definic..pojetí národnosti). Naopak zave|mi instruktivní považýí přiložené fotokopie
sčítacích formulářů použitých při SL 2001 v ČR a sR -je z nich např. patrn é, že v kažďé zemi
byl zvolen za záklaď jiný dialekt romštiny.

Pokud jde o vlastní obsah práce, domnívám Se' Že autorka výěžl|a z dat sčítání a dalších
zdrojů potřebné zjistitelné informace. Práce je sice jednoduchou deskripcí, ale hlavní rysy
demografické skladby, demografického chování a rozmístění Romů v ČR a SR na konci
20' století podává správně, při rozborech dat se nedopouští chyb. Vzhledem k malé velikosti
souborů pouŽívá jen jednoduché ukazatele, coŽ pro účely bakalářské práce postačuje. Mám
výhrady pouze ke koncepci tabulek 13 a 14 na straně 43 a 44 (ekonómická aktiviia), které
jsou neúplné (součet příslušných poloŽek není 100 %) a je škoda, že zde i u úrovně vzděIáni
chybí detailnější pohled na skladbu dle věku. Místy jsou zaměněny rozdíly v procentech a
vprocentních bodech (např. straně 34 - rozdí| v zastoupení dětské sloŽky), na str. 36 dole je
zŤejmě chybně hodnota poklesu úrovně plodnosti romských žen v 90. letech, na straně 6 lze
diskutovat nad obratem ,,nižší úroveň demografických charakteristik slovenských Romů.., a
druhá h7potéza by si asi zas|olži|a přesnější formulaci - autorka uvaŽuje o velkých rozdi|ech,
ale nepíše, včem tyto tozdí|y spočívají. Na rozdíl od toho jsou závěróčná shrnutíprecizní a
dokládají, Že autorka úkol' který si pro zpracovéxlí své práce výýčila, dobře zv|ádla.

'Pi.: 
uvedené vl4ky splňuje podle mého názorubakalářská práce Lentql Šigutové ,,Romové

v Ceské rapublice a na Slovensku podle výsledkit sčítání tidu 2001.. naňry kladené na
bakalářské práce a doporučujiji k obhajobě.
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