
Posudek bakalářské práce Luboše Jansy s názvem Vztah české společnosti k romské menšině 

 

Práce Luboše Jansy má standardní rozsah 63 stran + příloha. Věnuje se důležité společenské 

problematice, která plně spadá do oblasti zaměření studia. Bakalářská práce vznikla jako rozšíření 

a přepracování absolventské práce stejného autora obhájené v roce 2008. 

Autor práce si v úvodu položil poměrně jasný, nicméně v jádru komplikovaný cíl, totiž 

analyzovat názory lidí na soužití s romskou menšinou v letech 1997-2006 a najít souvislosti těchto 

názorů s mediální reprezentací romské problematiky ve stejné době. Navíc své analýzy konfrontuje 

s rozborem vládního dokumentu o přístupu k integraci Romů. Celkově lze shrnout, že autor v práci 

dokázal provést jak analýzu postojů, tak obsahovou analýzu médií i rozbor vládního dokumentu. 

Méně přesvědčivé je jeho hledání souvislostí mezi výsledky jednotlivých analýz, které zůstává 

spíše na úrovni spekulací. 

V teoretické části práce autor stručně shrnuje historii Romů na území ČR ve 20. století a 

věnuje se hlavním problémovým okruhům romské integrace (vzdělání, bydlení, kriminalita). 

Kapitola má solidní úroveň, škoda je, že autor při popisu faktorů vedoucích ke vzniku sociálních 

problémů romské komunity nerozlišuje systematicky mezi přístupy popisujícími vznik problémů 

jako důsledek sociální exkluze a přístupy zdůrazňujícími odlišnou etnicitu. 

Dále autor podává stručný přehled psychologických teorií utváření postojů a stereotypů a 

vlivu masmédií. 

Oceňuji, že autor před empirickou část práce zařadil metodologickou kapitolu, v níž se 

věnuje použitým datům a analytickým postupům, které ve své práci využívá. 

V empirické části autor napřed stanovuje rozumně podložené hypotézy. Základní hypotéza o 

postupném zlepšování vztahů mezi majoritní společností a romskou menšinou je však možná až 

příliš prvoplánová. 

Data, která autor využívá při analýze postojů, pocházejí ze solidního zdroje (IVVM, CVVM) 

a díky opakování stejných otázek v různých letech nabízejí zajímavou možnost analýzy časové 

řady vývoje postojů. Autor ovšem pracuje při analýze časové řady jen s popisnou statistikou, což 

mu znemožňuje provést testy statistické významnosti rozdílů mezi jednotlivými lety. Prezentované 

výsledky jsou tak spíše hypotetické. V některých případech jsou rovněž autorovy interpretace 

výsledků nepříliš podložené. Autor například interpretuje data tak, že skutečně dochází k mírnému 

zlepšení názorů na kvalitu soužití. Vzhledem ke kolísavým výsledkům v jednotlivých letech by 

však možná bylo vhodnější hovořit o zhruba setrvalé tendenci. Tam, kde autor analyzuje otázky na 

posouzení možností Romů ve srovnání s většinovou populací, jsou jeho interpretace rovněž 

nepřesné. Je třeba si uvědomit, že pokud lidé v některé oblasti (např. vzdělání) hodnotí možnosti 

Romů jako stejné jako u většinové populace, nemusí to znamenat, že tyto možnosti skutečně stejné 

jsou. Podobného zjednodušení se autor dopouští i v závěrečné shrnující kapitole (str. 57), kde 



hovoří o tom, že lidé nevnímají situaci Romů ohledně bydlení příliš špatně, protože mají pocit, že 

možnosti bydlení jsou pro Romy stejné jako pro ostatní. To je však nedorozumění. Lidé se 

v dotazníku nevyjadřovali k tomu, v jakých podmínkách Romové bydlí, ale spíše k tomu, jestli 

jsou při hledání bydlení nějak znevýhodněni nebo zvýhodněni. Poněkud problematická je rovněž 

analýza otevřené otázky na to, čím mohou Romové i neromové přispět k dobrému soužití, protože 

jednotlivé vytvořené kategorie odpovědí se v některých případech překrývají (např. kategorie 

trpělivost/pochopení/vstřícnost a tolerance, …). 

Velmi zajímavým výsledkem, jemuž se autor ovšem věnuje jen okrajově, je poznatek, že 

názory na soužití s Romy se vyvíjely odlišně u lidí, kteří mají zkušenost se soužitím s Romy 

v místě bydliště a lidí, kteří tuto zkušenost nemají. 

Obsahová analýza MF Dnes je provedena kvalitně. Škoda, že důležité grafy na str. 49 mají 

různé měřítko a neumožňují tak jednoduché vizuální porovnání. 

Analýza vládního dokumentu je spíše jeho shrnutím, nikoliv podrobnou analýzou a v celkové 

koncepci práce tvoří spíše jakýsi doplněk, který není organicky propojený s ostatními částmi práce. 

Kapitola, v níž autor hledá souvislosti mezi výsledky svých analýz, je velmi krátká (cca 2 

strany). Oceňuji, že autor si uvědomuje, že „kauzální souvislost mezi vlivem médií a postojem 

společnosti nelze v této práci sledovat“ (str. 56). Tím ovšem také přiznává, že cíl stanovený 

v úvodu práce, zůstává v práci částečně nenaplněn. 

Celkově v textu oceňuji zejména precizní práci se solidními dotazníkovými údaji. Tím, že 

autor použil data sebraná velkou agenturou, se rozumně vyhnul problémům s kvalitou sběru dat, 

s nímž se potýká většina studentských prací. 

Z formálního a jazykového hlediska práce nevybočuje z průměru, až na relativně časté chyby 

v konstrukci vět. Seznam literatury na konci práce je poměrně rozsáhlý. Není ovšem jasné, proč 

autor cituje Zprávu o stavu romských komunit za rok 2005, když je Zpráva vydávána každoročně a 

bylo by tedy možné využít aktuálnějších údajů. 

Při obhajobě doporučuji se zaměřit zejména na problematiku interpretace analyzovaných dat, 

tedy na to, jak můžeme vysvětlit zjištěné údaje: Z čeho vyplývá převažující a relativně setrvalý 

negativní postoj k Romům? Jak hodnotit údaje o tom, že Romové mají podle většiny lidí stejné 

nebo i lepší podmínky k bydlení a k získání vzdělání než ostatní, ale přitom horší podmínky 

k nalezení zaměstnání a k účasti na veřejném životě? Jak interpretovat rozdíl mezi postoji těch, 

kdo mají zkušenost se soužití s Romy a těch, kdo tuto zkušenost nemají? 

Celkově hodnotím práci známkou C – dobře. 

Josef Bernard 

 


