
Oponentský posudek na bakalářskou práci Luboše Jansy: „Vztah české společnosti 

k romské menšině“  
 
Práce Luboše Jansy s poněkud neúměrně ambiciózním a příliš obecným názvem má znaky 
kvalitní vědecké studie. Je v ní jasně definováno téma, stejně jako pracovní hypotézy, které 
Jansa ověřuje. Nechybí ani teoretické rozpracování užívaných pojmů (zejména fenomén 
stereotypů, médií a jejich interakce) a představení zřetelné metodologie, kterou je především 
obsahová analýza. Poznatky z teoretické části jsou na několika místech vhodně propojeny 
s analýzou. V úvodu práce je též představen slušný historicko-sociologický přehled problémů 
spojených s Romy v ČR, jichž se týkají data z Jansova výzkumu.   
Cílem práce má být analýza a porovnání názorů lidí na soužití s romskou menšinou v české 
společnosti za sledované období (1997 – 2006). Zde však dochází k závažné deformaci 
v logice Jansovy argumentace. Na jedné straně Jansa deklaruje bádání „názorů na soužití“ 
s Romy, což zjišťuje také jeden z dvou hlavních zdrojů dat – série kvantitativních 
sociologických výzkumů. Na straně druhé mu však jde o „vztahy s/názory na Romy“, jak 
indikuje název práce, její závěry („analýza nabízí zajímavé informace ohledně postojů 
majority k romské menšině“) i argumentace v pracovních hypotézách. Tohoto dilematu si je 
autor zřejmě vědom, což na něj prozrazuje nekoherence (i překlepy) hypotéz, např. „…mou 
první předpokládanou hypotézou [je], že vztahy (sic!) české společnosti na soužití (sic!) s 
Romy budou v pozdějších letech lepší než v letech předchozích“. V případě „vtahů“ je tato 
hypotéza díky Jansově dobré argumentaci jistě obhajitelná, ovšem autor studuje „názory na 
soužití“, které s uvedenou argumentací nemusí mít mnoho společného. Podobně z asi 
správných tezí, že „mladší věkové skupiny [jsou] vůči Romům otevřenější“/“vzdělanější jsou 
k Romům tolerantnější“ vůbec nemusí vyplývat Jansovy vývody, že budou méně kritičtí v 
„hodnocení vzájemného soužití“. Zcela neodůvodněná je pak teze, že „ženy budou hodnotit 
soužití s Romy lépe než muži“. 
Díky aplikaci těchto hypotéz pak logicky dochází i k pokřivení výsledků analýzy. Např. 
podobné hodnocení soužití většinové společnosti s Romy různými vzdělanostními skupinami 
(což nemusí nic vypovídat o jejich vlastním vztahu k Romům!), vede Jansu k mylnému 
závěru, „že lidé bez ohledu na vzdělání přijímají informace a jsou jimi ovlivněni podobným 
způsobem“. Stejně tak mohou být problematizovány uváděné souvislosti první skupiny dat 
s výsledky mediální obsahové analýzy jako druhého hlavního výzkumného pramene. Tato 
precizní Jansova analýza je zaměřena na kvalitativní a kvantitativní charakteristiky textů o 
Romech v MF Dnes ve vybraných dvou ročnících.    
Jinak je však deduktivní práce s hypotézami kvalitní, nechybí ani jejich zpochybňování a 
hledání alternativ jako nutná součást sociálně-vědního výzkumu.    
Důvodem k výběru sledované tematiky bylo pro Jansu kromě málo relevantní „zajímavosti“ 
také zcela legitimní a správné navázání na již započatý výzkum (analýza MF Dnes) pro svou 
absolventskou práci. V takovém případě by však čtenář obou textů (kterým jsem) čekal nejen 
rozšíření o další zdroj dat, ale také hlubší problematizaci tématu. Absence zřetelně 
vyjádřeného problému, který chce autor řešit, se pak promítá i do „neproblematických“, tj. 
poněkud banálních závěrů (což koresponduje s vágním názvem práce). Autor přichází na to, 
že postoj k Romům se mezi lety 1996 a 2006 příliš nezměnil, snad jen v některých aspektech 
trochu k lepšímu. Z toho vyvozuje, že „lidé z majoritní společnosti by měli hlavně změnit své 
chování a přístup vůči romské menšině“. Potvrzují to podle něj jak sociologické výzkumy, tak 
mediální analýza, tak tvrzení v autoritativním vládním textu „Přístup vlády ČR k integraci 
Romů“. Tento text má v Jansově práci posloužit jako sbírka příkladů odpovídajících na 
„potřebu hledat a realizovat účinná opatření“, kterou Jansa ze svého výzkumu odvozuje. Jen 
škoda, že mu nezbyl prostor na kritičtější zamyšlení se nad vládními nástroji. 
 



 
Jako možné otázky k obhajobě bych proto navrhoval posouzení vládní koncepce v souvislosti 
s výzkumem autora, a dále jak by téma specifikoval a jaký problém by řešil dnes při pohledu 
na výsledky svého výzkumu.        
 
Navrhuji hodnocení „velmi dobře“ (B).  
 
 
Ondřej Klípa  


