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Anotace 

Práce se zabývá vztahem romské menšiny a majoritní společnosti. Cílem 

práce je analyzovat a porovnat názory lidí na soužití s romskou menšinou 

v české společnosti v období let 1997 až 2006. Práce je dále obohacena o 

obsahovou analýzu Mediální obraz romské menšiny v MF Dnes, jejímž 

cílem bylo porovnat mediální obraz romské menšiny v MF Dnes za rok 

1996 a 2006. První část práce je věnována tématice Romů, postojů a 

médií. Druhá část práce se zabývá analyzováním a vyhodnocením dat 

z dotazníků a závěrů z obsahové analýzy. Nakonec jsou v práci uvedeny 

možné souvislosti mezi těmito analýzami, navíc doplněné o dokument 

Přístup vlády ČR k integraci Romů. 

Klíčová slova: Romové, společnost, postoje, média, analýza  

 

Annotation 

The topic of this work is the relationship between the Roma minority and 

majority society. The main aim is analyse and compare the attitudes of 

people towards the coexistence with the Roma minority in the Czech 

society between the years of 1997 and 2006. Furthermore, the work is 

also enriched by the content analysis of the newspaper MF Dnes, which 

analysed the media image of this minority in the years of 1996 and 2006. 

The first part of this work is devoted to the issues of Roma minority, 

attitudes and media. Thee second part presents the analysis and 

comparison of data from questionnaires and the results from content 

analysis. Finally, the connections between both analyses are discussed 

including also its relevance government document Přístup vlády ČR 

k integraci Romů (The approach of the government of the Czech 

Republic towards the integration of Roma community).   

Key Words: Roma minority, Society, Attitudes, Media, Analysis  
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je „Vztah české společnosti k romské 

menšině“. Romové žijící na našem území se v rámci vývoje společnosti 

potýkali a stále potýkají s celou řadou problémů, které ovlivňují vztahy 

s majoritní společností. Kromě toho, na vztahy může mít vliv např. i 

osobní zkušenost nebo média. Vztahy mezi českou společností a Romy 

se zabývají i průzkumy veřejného mínění, které nám mohou např. ukázat, 

ve kterých oblastech společenského života nastalo podle lidí pro Romy 

zlepšení, a ve kterých jsou stále nedostatky. Samotné téma jsem si zvolil 

kvůli tomu, že mi připadá zajímavé sledovat proměnu ve vztazích mezi 

Romy a společností a jednak také proto, že tyto vztahy ovlivněné přímou 

nebo zprostředkovanou zkušeností mají dopad na vývoj a atmosféru ve 

společnosti. Kromě toho zde hrál svou roli i aspekt rozšíření mé 

absolventské práce, která se zabývala proměnou psaní o Romech v MF 

Dnes. Tudíž jsem chtěl rozšířit původní zkoumané téma o další aspekt, 

pohled na vzájemné soužití a pokusit se najít možné souvislosti 

s předchozím výzkumem.  

Cílem této práce je analyzovat a porovnat názory lidí na soužití s 

romskou menšinou v české společnosti v období let 1997 až 2006 a najít 

určité souvislosti s výsledky obsahové analýzy Mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes, jejímž cílem bylo porovnat mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes za rok 1996 a 2006. Tento cíl by měl být dosažen za 

pomoci dat z dotazníkového šetření a již zmíněné obsahové analýzy 

článků v MF Dnes.  

Práci jsem rozdělil na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické 

části se zabývám zejména romskou menšinou a na druhé straně také 

tématy jako jsou postoje, stereotypy, média a jejich vliv. V kapitole 

týkající se Romů, se stručně zaměřuji na jejich historii ve dvacátém 

století a také na problémy, se kterými se museli potýkat v devadesátých 

letech, a které je většinou doprovázejí dodnes. V další části se zabývám 

vznikem postojů, médii, v jejichž rámci se věnuji tomu, čím média jsou, 
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jak ovlivňují veřejnost a veřejné mínění, a stereotypy ve společnosti, 

které jsou také z určité části médii vytvářeny. V praktické části práce 

zpracovávám deskriptivní analýzou data z dotazníkového šetření 

zabývající se vztahy mezi romskou menšinou a majoritní společností. Na 

to navazují výsledky obsahové analýzy z MF Dnes, kterou jsem provedl 

v rámci absolventské práce v roce 2008. Poté ještě uvádím jako příklad 

pohled vlády vycházející z dokumentu Přístup vlády ČR k integraci 

Romů, který obsahuje opatření, která by měla pomoci k větší integraci 

Romů a zlepšení vztahů mezi nimi a majoritní společností. Nakonec 

z výsledků analýzy dat a obsahové analýzy vyvozuji závěry a také možné 

souvislosti s dokumentem o přístupu vlády k integraci Romů.  
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2. Romové 

 V této části práce se zabývám romským etnikem a oblastmi, které jsou 

nejčastěji s touto menšinou zmiňovány. V první části kapitoly ve 

stručnosti zmiňuji romskou historii na našem území. Po potřeby této 

práce popisuji jen 20. století, tedy pouze malou část z historie v rámci 

budování vztahů mezi Romy a většinovou společností. Dalšími 

popisovanými oblastmi, které považuji za nejvíce palčivé a nejvíce 

rozebírané, např. i v různých  médiích, jsou romská vzdělanost, romské 

bydlení a romská kriminalita.  

2. 1. Historie romského obyvatelstva na našem území ve 

20. století: 

První zmínky o Romech na našem území jsou již z patnáctého století, 

ale jak jsem již naznačil, zabývat se zde budu jen stoletím dvacátým, 

které podstatně ovlivnilo vývoj romského etnika.  

 Po vzniku Československa se na jeho území nacházelo početné 

množství romského obyvatelstva, které mělo být postupně asimilováno. 

Také kvůli tomu byl roku 1927 přijat zákon „o potulných Cikánech“. 

V rámci tohoto zákona se měla uskutečnit evidence jak kočovných tak i 

polousedlých Romů. Podařilo se zaevidovat zhruba čtyřicet tisíc Romů 

starších čtrnácti let. K navýšení jejich počtu došlo ještě před druhou 

světovou válkou, jelikož se na území Československa přesunuly skupiny 

Romů z Německa a Rakouska. Za druhé světové války byli Romové jako 

„podřadnější rasa“ Němci utlačováni a řada z nich skončila 

v koncentračních táborech. Válku přežilo přibližně jen šest set až tisíc 

Romů, kteří se pobývali na českém území. Např. na Slovensku jich po 

válce žilo několikanásobně více. Na druhou stranu na Slovensku byla 

celkově horší situace, která vedla slovenské Romy k tomu, že se 

stěhovali na české území, k čemuž docházelo zejména v padesátých 

letech.1  

                                                 
1 Viz Unucková 10, 11, 14 
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 S příchodem komunismu nastalo pro Romy několik změn. 

Komunistický režim se snažil asimilovat Romy do společnosti a zlepšit 

jejich poměry v sociální, ekonomické a vzdělávací oblasti. Proto jednou 

z potřebných změn byla úprava zákona, která je formálně zrovnoprávnila. 

Přesto neexistovala pořádná koncepce, která by byla schopna vyřešit 

romské problémy, což bylo dáno hlavně tím, že nebyla řádně zmapována 

jejich situace.2 

 Jedním z požadavků, který měl vést k začlenění Romů do společnosti, 

bylo jejich zaměstnávání, čemuž nahrával rozvoj těžkého a zbrojního 

průmyslu, ve kterém se měli Romové uplatnit. Podmínky, které Romové 

k práci měli, ale nebyly zdaleka tak ideální. Jednalo se zejména o jejich 

ubytování, které bylo navrhováno jako dočasné. Problém nastal tehdy, 

kdy se za romskými dělníky postupně stěhovaly celé rodiny a žili tak ve 

stísněných a špatně vybavených bytech. Dalším důsledkem bylo utváření 

romských skupin či komunit.3 

 Další změnou, o kterou komunistický režim usiloval, bylo zvýšit 

romskou gramotnost, což naráželo na nepochopení romské kultury. Pro 

romské děti to totiž znamenalo odloučení od rodiny, což spíše nahrávalo 

k romskému nezájmu vzdělávat se.  Navíc bylo důležité, jaký důraz byl 

na vzdělání kladen. Režim se totiž spíše přikláněl k manuální práci, 

čemuž Romové dávali přednost před vzděláním, jelikož to pro ně 

znamenalo také vyšší příjmy než vzdělání.4    

Dalším zásahem do romské kultury byl zákaz kočování z roku 1959, 

který postihl zejména Olašské Romy. V návaznosti na zákaz kočování 

probíhalo i rozmisťování Romů po celém území republiky, což mělo také 

vést k ukončení jejich tradičního života a přizpůsobování se životu 

majority.5 

                                                 
2 Viz Pavelčíková 34 
3 Viz Pavelčíková 36, 37 
4 Viz Pavelčíková 45 
5 Viz Říčan 25, 27 
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 Roku 1965 byl ustanoven vládní výbor pro „cikánské“ obyvatelstvo, 

jehož cílem bylo zapojení co největšího počtu Romů do práce, 

likvidování romských osad a následné rozmisťování romských obyvatel 

po celém území státu. Kvůli tomuto stěhování bylo potřeba zajišťovat 

bydlení a práci, což ovšem komplikoval přístup místních úřadů, které 

byly často proti tomu. Přemisťování v rámci území republiky trvalo 

přibližně pět let a poté bylo zrušeno.6 

 Kvůli tomuto „rozptylu“ a dalšímu přemisťování v sedmdesátých a 

osmdesátých letech byli Romové necitlivě segregováni. Nebraly se 

ohledy na interetnické rozdíly mezi rodinami, romské zvyky a i samotné 

stěhování probíhalo často proti jejich vůli. Jako příklad lze uvést sídliště 

Chánov v Mostě, kam byli Romové cíleně umisťováni. Romské děti 

musely často navštěvovat zvláštní školy, což jim prakticky 

znemožňovalo další studium, či byly rovnou dávány do náhradní péče na 

základě rozhodnutí úřadů, podle kterých Romové nebyli schopni 

zabezpečit vhodnou výchovu dětí.7 

Po pádu komunistického režimu se Romové snaží aktivizovat a 

zakládají i politické strany či hnutí. Navíc byli Romové uznáni za 

národnostní menšinu, což pro ně znamenalo získání práv týkající se 

menšin. Na počátku devadesátých let se na našem území pohybovalo 

okolo 200 až 300 tisíc romských obyvatel, ovšem při sčítání lidu v roce 

1991 se jich přihlásilo k romské národnosti jen nepatrné množství, 

zhruba 33 tisíc.8 

Kromě toho jim bylo umožněno používat vlastní jazyk a rozvíjet svou 

vlastní specifickou kulturu. Podle Říčana se ovšem „jejich situace ve 

svém celku nezlepšila, došlo naopak k markantnímu zhoršení“.9 Měli 

problém sehnat zaměstnání, v médiích byli negativně prezentováni jako ti 

                                                 
6 Viz Nečas, Miklušáková. Historie Romů na území České republiky. [online]. [cit. 28. 2.   
  2008]. Dostupné z www: <http://romove.radio.cz/cz/clanek/18785> 
7 Viz Nečas, Miklušáková. Historie Romů na území České republiky. [online]. [cit. 28. 2. 2008]. Dostupné z 
www: < http://romove.radio.cz/cz/clanek/18785>  
8 Viz Situace Romů v letech 1989 – 1992. [online]. [cit. 28. 2. 2008]. Dostupné z www: 
<http://romove.radio.cz/cz/clanek/18896> 
9 Říčan 29 
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„špatní“, propadali různým závislostem a dá se říci, že i celkový postoj 

lidí k romské menšině nebyl zrovna kladný, navíc se projevoval i 

zvýšením rasistických projevů.10 Jedním z větších problémů představoval 

i zákon o občanství z roku 1993, podle kterého se přidělovalo občanství 

podle místa narození. Velká část žijících Romů v ČR, kteří se narodili na 

Slovensku, si i kvůli přísným podmínkám nestihli zařídit nové občanství. 

Kvůli tomu získávali Romové statut cizinců, kteří tak byli bez nároků na 

sociální dávky, pojištění, legální pracovní poměr aj.11 

Tato situace trvala takřka po celá 90. léta., kdy se vyskytovala celá řada 

násilných činů a případů diskriminace spojených převážně s Romy. Tato 

menšina navíc patřila a stále patří mezi nejchudší vrstvy obyvatel 

s minimálním vzděláním, s velkou mírou nezaměstnanosti, která pobírá 

velké množství sociálních dávek apod.  

2. 2. Romská vzdělanost 

V dnešní společnosti je vzdělání jedním ze základních předpokladů 

vedoucích k úspěchu ve společnosti. Také celá řada problémů Romů 

souvisí se vzděláním. Proto se dá říci, že vzdělanost „otevírá dveře“ 

k mnoha příležitostem. Lépe se daří člověku uplatňovat na trhu práce, 

díky čemuž si pak může snáze budovat trvalejší zázemí. Kromě toho je 

jednodušší si najít vhodné bydlení pro sebe sama či pro rodinu. 

Společnost je také navíc vůči vzdělanějším lidem tolerantnější a samotná 

vzdělanost pomáhá „bourat“ stereotypy, např. že Romové jsou ti, kteří 

jen pobírají sociální dávky. Zvláště pro romské obyvatele může být 

vzdělávání cesta k překonávání předsudků ze strany majoritní 

společnosti. 

 Se vzdělaností Romů souvisí i jejich nepříznivé postavení ve 

společnosti. Nedostatečná vzdělanost má za důsledek sociální, 

ekonomické i kulturní problémy. Mezi Romy a majoritní společností 

panuje vzájemná nedůvěra, ve které hrají velkou roli předsudky. Proto by 

                                                 
10 Viz Říčan 30, 31 
11 Viz Autorský kolektiv, Romové v České republice 267  
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měla škola být prostředím, kde se žáci učí přijímat etnické, sociální a jiné 

odlišnosti. Škola by proto měla vytvářet příznivou atmosféru, kde lze tyto 

přístupy budovat.12  

Před rokem 1989 se často stávalo, že romské děti byly rovnou 

umisťovány do zvláštních škol. Po změně režimu se tento trend sice stále 

objevoval, ale už v menší míře. Bylo to dáno hlavně tím, že rodiče 

romských dětí s tímto postupem jednoduše nesouhlasili. Přesto je patrné, 

že romské děti navštěvují školy, kde je převaha romských žáků nad 

ostatními. Jedním z důvodů je i to, že rodiče z majoritní společnosti 

odmítají dávat žáky do škol právě kvůli tomu, že je v nich více romských 

dětí.13 

Většina Romů, která žije v místech s vyšší koncentrací romského 

obyvatelstva, na krajích měst nebo jiných odlehlých místech, má 

převážně základní vzdělání. S tím je spojen i fakt, že většina Romů je 

díky tomuto handicapu bez práce a žije tak většinou ze sociálních dávek. 

Tím se ovšem zhoršuje jejich životní situace a zároveň prohlubuje jejich 

sociální vyloučení ve společnosti.14 Mezi Romy je ovšem také vysoká 

míra negramotnosti. Týká se to jak starších ročníků, které jsou většinou 

zcela negramotné, ale i ročníků mladších, kde se vyskytuje gramotnost 

částečná. Obecně se dá ale říci, že nedostatek vzdělání se dotýká všech 

vrstev Romů, protože většina romského obyvatelstva má jen základní 

vzdělání a jen hrstka z nich vzdělání vyšší.15  

 Tento stav, kdy Romové většinou končí studium základní školou je 

ovšem dán několika faktory. Patří mezi ně na jedné straně prostředí 

romských rodin a na straně druhé instituce a jejich spoluúčast na řešení.16 

                                                 
12 Viz Šotolová 31 
13 Viz Autorský kolektiv, Romové v České republice 335  
14 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
    působících v této oblasti 51 
15 Viz Šotolová 42 
16 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
   působících v této oblasti 54 
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Romské prostředí je důležitým faktorem ovlivňující přístup Romů ke 

vzdělání. Vyskytuje se několik faktorů, které zde hrají velkou roli. 

Jedním z nich je jiný jazykový vývoj, kdy romské děti mají potíže učit se 

českému jazyku. Dalším z faktorů je přístup a vztah ke vzdělání. 

V romských rodinách není vytvářena motivace pro to, aby děti studovaly 

déle a zvyšovaly si tím svou kvalifikaci. Je to hlavně dáno jiným 

hodnotovým žebříčkem, než který se vyskytuje u majoritní společnosti. 

Také chybí výchovné prostředí, kde by docházelo k systematické 

přípravě na školu. Tím je myšleno nenavštěvování předškolních institucí, 

kde dochází k socializaci a dalším kontaktům s okolím, ale i k osvojování 

již zmíněného jazyka.17 

Za hlavní faktor z hlediska institucí, lze považovat zejména 

nesystematičnost práce, protože neexistuje komplexní strategie, která by 

umožňovala dobře řešit problematiku romského vzdělání. Často se tak 

stává, že instituce, jako jsou především školy nebo poradny pro Romy, 

mezi sebou nespolupracují či v horším případě svalují vinu za existující 

problémy na druhé. S neexistencemi strategií souvisí i špatná 

informovanost škol a zaměstnanců státní správy o nástrojích, které 

mohou sloužit ke zlepšování situace ve vzdělání romských dětí.18  

V lednu 2009 proběhl výzkum, který se zaměřil na formu a příčiny 

vylučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jedním 

z výsledků výzkumu byl ten, že existuje rozdíl ve vzdělanosti mezi 

romskými dětmi a ostatními dětmi ve školách, které jsou v sociálně 

odloučených lokalitách. Projevuje se to zejména tím, že oproti dětem 

z majoritní společnosti, dochází k vyloučení až poloviny romských dětí 

ze tříd (u ostatních dětí to je jen malé množství). Dalším z výsledků bylo 

např. zhoršení vzdělanosti romských dětí na druhém stupni, což je hlavně 

kvůli jejich časté absenci ve školách.19   

                                                 
17 Viz Šotolová 42, 43 
18 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
    působících v této oblasti 57, 58 
19 Viz Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených   
    romských lokalit. [online]. [cit. 17. 4. 2008]. Dostupné z www:   
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 Jedním z předpokladů, aby romské děti navštěvovali školu, je také 

potřeba připravit pro ně vhodné prostředí. Týká se to nejenom samotné 

atmosféry ve škole, ale i formy výuky a nároků na děti. Potřebná je i 

kvalifikovanost a vzdělanost učitelů v romské problematice, což souvisí i 

s vytvářením dobrých vztahů mezi školami a rodiči romských dětí, které 

často školu považují za „nutné zlo“.20 Také je důležité zaměřit se na 

rozvoj multikulturní výchovy, zapojení romské problematiky do výuky a 

rozšiřovat informace o Romech. Další z možností, jak zvýšit připravenost 

romských dětí, může být projekt „nultých ročníků“ nebo pomoc asistentů 

pedagoga. Projekt „nultých ročníků“ je určen pro děti v předškolních 

letech, kterým umožňuje poznat prostředí školských zařízení a připravit 

je na to, co je čeká ve škole. Rozvíjí také jejich schopnosti v oblastech 

komunikace a adaptace v sociální oblasti. Rizikem pro tyto projekty 

může být nedostatečná docházka dětí, např. kvůli neochotě či nedůvěře 

rodičů posílat do nich své děti. Úloha asistenta učitele spočívá v tom, že 

pomáhá romským dětem také s adaptací ve škole, může jim pomoci se 

zvládnutím jazyka, zprostředkovává komunikaci mezi žákem, rodiči a 

školou a v neposlední řadě může působit jako vzor pro dítě.21  

2. 3. Romské bydlení 

Značné množství vyloučených romských lokalit vznikalo na místech, ve 

kterých docházelo k častým ztrátám bydlení. Kvůli tomu se tyto lokality 

změnily na místa, která skýtají nevhodné podmínky pro bydlení.  K těmto 

jevům docházelo především z několika důvodů. Jednak to bylo ovlivněno 

zrušením státního přidělování bytů, což fungovalo v době komunismu, a 

jednak restitucemi, privatizacemi bytů, nebo vytěsňováním sociálně 

slabších lidí z center měst.22  

                                                                                                                                                         
    http://www.gac.cz/documents/nase_prace_vystupy/GAC_Vzdelanostni_drahy_a_sance_romskych_deti.pdf     
   65, 66 
20 Viz Autorský kolektiv, Romové v České republice 342, 343 
21 Viz Romové v českém vzdělávacím systému [online]. [cit. 17. 4. 2008]. Dostupné z www:   
    http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_53_1.pdf  10, 11, 12, 13 
22 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
    působících v této oblasti 27 
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Kvůli těmto změnám Romové přicházeli o bydlení, což mělo za 

následek hromadné stěhování do míst, kde pro ně byly příznivější ceny. 

Tím vznikaly romské lokality či ghetta, kde se nacházela vysoká 

koncentrace romského obyvatelstva. Kromě „dobrovolného“ stěhování, 

většinou z ekonomických důvodů, fungovaly i „donucovací“ metody, 

jako je např. vytlačování romských rodin z dobrých míst k bydlení či 

řízené stěhování, které měly na starost zejména města a obce.23  

Podobně jako i v dřívějších letech žijí Romové ve většinou horších 

podmínkách, než jsou běžné pro život. Odpovědnost za tuto problematiku 

mají čím dál více obce, které ovšem mají tendenci sestěhovávat Romy do 

„vyloučených oblastí“, kde žijí ve většině případů v „holobytech“. To 

také přispívá k utváření ghett.24 

Stav bytů, ve kterých Romové převážně bydlí, také není zdaleka 

ideální. Byty mají často špatný technický stav a odpovídají spíše 

podprůměrnému bydlení v rámci republiky. Další z věcí, která je 

zarážející, je cena, za kterou jsou pronajímány. Vzhledem k častému 

nevyhovujícímu stavu bytů, jsou ceny, které se za ně platí relativně 

vysoké. K tomu obvykle byty neobsahují ani žádné vybavení, kvůli 

čemuž pak Romové žijí v nevyhovujících hygienických podmínkách. 

Také přeplňování bytu dalšími osobami spíše urychluje zhoršování stavu 

bytů. Často tak v bytech žije více lidí než je vhodné. Je to dáno 

především tím, že v bytech žijí rodiče s dětmi a jejich rodinami nebo tím, 

že rodina ubytovává některé své příbuzné.25  

 Již bylo zmíněno, že jednou z příčin nedostupnosti bydlení pro Romy je 

cena, kterou je potřeba vynaložit. Většina Romů totiž nemá dostatek 

finančních prostředků na placení nájmů, což je důsledkem jejich časté 

nezaměstnanosti a žitím ze sociálních dávek. Nejen finanční otázka 

v tomto hraje roli. Může se také jednat i o sociální aspekty, které se 

                                                 
23 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
    působících v této oblasti 27 
24 Viz Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2005 18 
25 Viz Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů   
   působících v této oblasti 30 
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většinou projevují v neschopností plnit podmínky a povinnosti, které 

plynou ze smluv při užívání bytu. Poslední faktor lze přičíst na stranu 

většinové společnosti, která obvykle generalizuje a příliš nerozlišuje mezi 

Romy, což ztěžuje získání bydlení pro většinu romského obyvatelstva. 

Často se tedy v dnešní době řeší situace tak, že jsou Romové 

přemisťováni na ubytovny, či se pro ně staví "holobyty“, kam jsou 

postupně umisťováni.26 

 V roce 1999 byl proveden průzkum na zakázku Ministerstva pro místní 

rozvoj ohledně romského bydlení a pohledu na tuto oblast samotnými 

Romy. Průzkum ovšem nebyl příliš reprezentativní, protože vzorek 

zkoumaných Romů nebyl příliš vysoký a pracovníci, kteří dotazování 

prováděli, neměli potřebné školení.27 Přes problémy, které se vyskytly lze 

přesto vyčíst určitá fakta. Jedním z nich je, že by většina Romů ráda 

bydlela mezi majoritní společností a naopak nerada by bydlela 

v oblastech s vysokou koncentrací romského obyvatelstva, kde přitom 

často bydlí. Dále z výzkumu vyplynulo, že velká část Romů žije 

v obecních bytech, kde podle nich není až tak velký problém jejich stav, 

ale spíše jejich velikost. Je to dáno tím, že romské rodiny jsou početnější 

a rozloha bytu je pro ně nedostačující. Z dalších zajímavých odpovědí 

např. vyplynulo, že Romové nemají až tak velký problém s placením 

nájmů.28  

2. 4. Romská kriminalita 

Zjistit něco podrobnějšího o romské kriminalitě je v dnešní době 

problém. Je to zejména kvůli tomu, že neexistují žádné statistiky či 

oficiální data o činnostech spáchaných Romy či na samotných Romech. 

Od roku 2000 se totiž přestaly zaznamenávat všechny statistiky o romské 

kriminalitě, takže se dá spíše vycházet z období před tímto rokem.29 Toto 

opatření bylo uskutečněno, protože nelze uvést do statistiky, že osoba, 

která spáchala trestný čin, je Rom. Jako další důvody lze uvést 

                                                 
26 Viz Autorský kolektiv, Romové, bydlení, soužití 15, 16 
27 Viz Autorský kolektiv, Romové, bydlení, soužití 19, 20 
28 Viz Autorský kolektiv, Romové, bydlení, soužití 20, 21 
29 Viz Šišková 27 
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zpochybňování samotných statistik a také nebezpečí zneužívání osobních 

údajů.30 Ze zmíněného vyplývá, že nelze, pokud by se neprovedl 

podrobný výzkum, přesně zjistit, jaká je kriminalita mezi Romy. Přes 

tyto skutečnosti se v této podkapitole pokusím načrtnout míru romské 

kriminality. 

Podle dostupných údajů reflektující začátek devadesátých let se romská 

kriminalita pohybovala okolo patnácti procent z celkového počtu 

kriminálních případů. Převážně se jednalo o méně závažnou trestnou 

činnost, jako jsou např. krádeže či vloupání. Navíc více rozšířená byla 

kriminalita u romské mládeže, a to až okolo padesáti procent, což je dáno 

větší převahou mladistvých Romů.31 

Vývoj romské kriminality na našem území měl podobný vývoj jako na 

Slovensku. Odlišnost byla v horších statistikách, protože na Slovensku 

sice byla kriminalita větší, ale to souviselo i s větším počtem Romů. 

Karel Večeřa v knize Romové v České republice se snaží zjistit míru 

romské kriminality v porovnání se situací na Slovensku. Vychází z 

předpokladu, že na našem území žije přibližně dvě stě tisíc Romů a 

většina romské populace je mladší třiceti let. Tato skupina do třiceti let se 

podílí na většině romské trestné činnosti. Večeřův závěr je takový, že 

Romové páchají třikrát až čtyřikrát více objasněných trestných činů než 

lidé z majoritní společnosti. Tento výsledek koresponduje i se situací na 

Slovensku. Pro příklad lze uvést i statistiku z roku 1991, kdy polovina 

lidí vyšetřovaných z trestných činů byla romského původu.32 

Na druhou stranu tento Večeřův nástin romské kriminality nelze 

plnohodnotně ověřit. Proto mohou být tyto závěry částečně zkreslující, a 

to zejména kvůli chybějícím statistikám o romské kriminalitě. V úvahu 

totiž musí být bráno také to, že vycházel z ověřené trestné činnosti. Podíl 

lidí z majoritní společnosti u neobjasněných případů je totiž mnohem 

vyšší než u Romů. K tomu lze přičíst i to, že za trestné činy mohou být 

                                                 
30 Viz Říčan 60 
31 Viz Šišková 159 
32 Viz Autorský kolektiv, Romové v České republice 426, 427 
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často v podezření Romové, ať už je spáchali či ne. Za toto podezřívání 

Romů z mnoha trestných činů mohou u lidí zažité stereotypy.33  

Romská kriminalita může být ovlivněna několika faktory. Jednak je 

jejich kriminalita způsobena vysokou nezaměstnaností, pokud např. 

nedovedou žít z minima, tedy sociálních dávek. Dále zde také hraje svou 

roli minulý režim, který potíral romskou kulturu, čímž se vytrácela 

romská mravnost a autorita zákona. Kriminalita Romů může být 

způsobena i kulturními odlišnostmi a hodnotami, které mohou být 

protichůdné normám a hodnotám většinové společnosti. Společnost pak 

hodnotí romské chování jako deviantní. Další příčina může být viděna v 

prostém očekávání, že Romové páchají trestnou činnost. Romové tak 

naplňují představu společnosti o jejich chování. Poslední důvod lze 

spatřovat v určitém napětí až (v některých případech) nepřátelství mezi 

Romy a majoritou.34 

                                                 
33 Viz Autorský kolektiv, Romové v České republice 439 
34 Viz Říčan 61, 62 
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3. Postoje, média a stereotypy 

 V této kapitole „postoje, média a stereotypy“ se zaměřuji zejména na to, 

co jsou postoje, jak se utvářejí a jaký je jejich význam. Dále se zde 

zabývám tím, co jsou stereotypy, které hrají důležitou úlohu při utváření 

názorů a pohledů na Romy. Nakonec se věnuji tématu médií, a jak 

mohou ovlivňovat veřejné mínění, zejména z hlediska romské menšiny, 

ale i ostatních etnických menšin. 

3. 1. Utváření a význam postojů  

 Postoj se dá definovat jako „relativně trvalé uspořádání názorů, pocitů 

a směřování chování vůči sociálně důležitým objektům, skupinám, 

událostem nebo symbolům“.35 

 Postoj sám o sobě se skládá ze tří částí. Jednak se jedná o část emoční, 

tedy to, jak na danou věc/objekt reagujeme. Druhým komponentem je 

složka poznávací. Tato část obsahuje veškeré známé věci o zkoumané 

věci/objektu, tedy naše názory, ideje, vzpomínky nebo představy. 

Poslední složka je chování v tom smyslu, jak se chováme vůči dané 

věci/objektu.36 

 Jak postoje vznikají? Jednak mohou vznikat na základě chování anebo 

na základě kognitivního vývoje. Co se týče prvého, tak postoje vznikají 

po zkušenosti s danou věcí/objektem, čímž si jedinec vytváří pozitivní či 

negativní zkušenost. Takováto zkušenost může být navíc umocněna např. 

nějakým traumatem nebo strachem. Podle Fishbeina a Ajzena  postoje 

mohou být ovlivněny i tím, jaké informace nám jsou o dané věci/objektu 

poskytnuty. Zajonc navíc podotýká, že čím více jsme vystaveni určité 

věci/objektu, tak tím víc se náš postoj upevňuje, buď negativně, nebo 

pozitivně.37 Např. pokud slýcháváme v rádiu stejnou skladbu několikrát 

týdně, tak se nám buďto líbí anebo nelíbí a tento náš postoj vůči ní se 

upevňuje.    

                                                 
35 Viz Hogh, Vaughan 150 (vlastní překlad) 
36 Viz Gilovich, Keltner, Nisbett 259, 261  
37 Viz Hogh, Vaughan 172  
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 Jedna z teorií, která vysvětluje vznik postojů, je klasické podmiňování. 

To spočívá ve vyvolání reakce prvním podnětem, který může následně 

zapříčinit vznik reakce následující. Např. pokud je někdo alergický na 

kočky a při každé návštěvě kamaráda, který vlastní kočku, začne slzet. 

Tím pádem před každou návštěvou už očekává tuto reakci jako důsledek 

své návštěvy.38  

 Podle teorie operantního podmiňování je naše chování ovlivněno 

následky, které jsou jím vyvolány. Ty mohou být jak negativní, tak 

pozitivní. Chování, jehož následkem je pozitivní odezva, může takovéto 

chování upevňovat a zvyšovat jeho opakovanost a naopak negativní 

následky mohou dané chování tlumit.39  

 Postoje a chování mohou být ovlivněny i pozorováním druhých. Podle 

Bandury, který tento proces označil jako „modelling“, osoba považuje 

druhou osobu za vzor či příklad. Díky tomu učení probíhá skrze 

pozorování a ne přímou zkušeností. Roli zde mohou zejména v prvních 

letech života hrát rodiče a pak lze i hodně názorů získat z masmédií.40 

 Kromě těchto teorií, se postoje, jak již bylo zmíněno, mohou utvářet na 

základě kognitivního vývoje. Podle jedné teorie jsou postoje utvářeny na 

základě budování vztahů mezi různými elementy (např. názory). Čím 

více je těchto elementů propojováno, tím se utváří ucelenější a 

konkrétnější postoj. Podle „informačně-integrační“ teorie se určitý postoj 

utváří zpracováváním více a více informací, které jsou pro člověka o 

dané věci/objektu dostupné.41 

 U postojů lze rozlišit několik funkcí: vědomostní, ego-obranná, funkce 

pro vyjádření svých hodnot, motivační nebo funkce zvyšující 

sebevědomí. Co se týče první, tak postoje pomáhají interpretovat 

informace a také se podílejí na tom, jestli je budeme vůbec přijímat nebo 

je odmítneme. Obecně platí, že informace, které podporují náš postoj, 

                                                 
38 Viz Baron, Byrne Branscombe 127, 128; Aronson, Wilson, Akert 193; Hogh, Vaughan 172  
39 Viz Baron, Byrne Branscombe 130; Aronson, Wilson, Akert 193; Hogh, Vaughan 173  
40 Viz Baron, Byrne Branscombe 130, 131; Aronson, Wilson, Akert 194; Hogh, Vaughan 173 
41 Viz Hogh, Vaughan 174 
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snáze přijímáme a pokládáme je za správné než informace, které naše 

postoje popírají.42  

 Ego-obranná funkce postojů zabraňuje přijímání informací o nás 

samých, které si nechceme připustit, a to i proto, že to vytváří obraz o nás 

samých před druhými. Může jít např. o situaci, kdy člověk dává najevo 

svůj postoj proti diskriminaci, ale ve skrytu duše může zaujímat postoje a 

názory zcela opačné. Dále pomocí postojů vyjadřujeme i své hodnoty a 

názory. Velký význam to může mít zejména ve skupinách, jako je např. 

referenční skupina, kde mohou být naše postoje podporovány a 

upevňovány.43  

 Předposlední funkce, motivační, vyplývá z touhy udělat dojem na 

ostatní a vyjádření správného postoje může být jedna z cest. Podle studie 

Nienhuise, Mansteada a Spearse si jedinec dokáže vytvářet počet 

argumentů podle toho, čím více může svými postoji a názory zapůsobit 

na ostatní. Poslední funkce, pro zvýšení sebevědomí, funguje tehdy, když 

si je člověk vědom, že má pravdu. Mít pravdu v tomto smyslu znamená, 

že postoj či názor člověka je potvrzován i ostatními lidmi.44 

 Následující část se týká stereotypů, které mohou být považovány za 

zvláštní druh postojů. 

3. 2. Stereotypy 

Podle Slovníku cizích slov je stereotyp definován jako „jednotvárný, 

ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení.“45 Podobné smýšlení se děje 

i vůči romskému etniku, kdy společnost často mezi Romy nerozlišuje. Ve 

společnosti je tak vžit názor, že si jsou všichni Romové podobní, mají 

stejné zvyky a způsoby chování. Jedním z charakteristických znaků, 

                                                 
42 Viz Munro & Ditto 1997 dle Baron, Byrne Branscombe 133 (vlastní překlad) 
43 Viz Gilovich, Keltner, Nisbett 264, 266; Baron, Byrne Branscombe 135 
44 Viz Baron, Byrne Branscombe 134, 135, 136 
45 Autorský kolektiv, Slovník cizích slov 319 
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podle kterého společnost rozeznává příslušníka romské menšiny, je např. 

tmavší barva kůže.46  

Stereotypy „jsou sociálním produktem – ve většině případů nevycházejí 

z osobní zkušenosti, nýbrž jsou zprostředkovány sociálním prostředím, a 

proto projevují značnou odolnost vůči racionální kritice.“47 Z toho 

vyplývá, že stereotypy jsou naučené a zažité v průběhu života. 

Podle textu Davida Václavíka je jedním z důležitých rysů, který 

ovlivňuje vztah k etnickým menšinám, jak my vnímáme tyto skupiny. 

Naše vnímání je ovlivněno převážně našimi zkušenostmi a informacemi, 

které nám zprostředkovává okolí. Všechny tyto skutečnosti se v nás 

usazují, a vytvářejí se tak určité šablony, pomocí kterých pak vnímáme 

svět a jsme schopni se v něm orientovat. Tyto šablony většinou 

přebíráme od ostatních lidí, zpracováváme je a udržujeme díky tradici. 

„Význam stereotypů tak spočívá především v tom, že umožňují dané 

společnosti uchopit a zařadit do „svého“ řádu to, co se mu vymyká“.48    

Z různých výzkumů zaměřených na stereotypy, které se objevovaly v 

různých typech médií, se dají vyvodit podobné závěry. Shrnutím se dá 

říci, že „veškeré jevy a skupiny, které se většinovou optikou v dané 

společnosti jeví jako problémové či příznakové a s nimiž se většinová 

společnost obtížně vyrovnává, jsou v mediálním zpracování často 

marginalizovány a zřetelně zjednodušovány.“49 Z toho se dá vyvodit 

závěr, že i zprávy tykající se romské menšiny mohou být v médiích 

zjednodušovány či překrucovány, což může ovlivňovat veřejné mínění 

vůči Romům. Zájem médií o tuto etnickou menšinu nastává také teprve 

tehdy, když se např. odchyluje od norem „správného“ fungování 

ve společnosti. Média navíc mohou pomáhat vytvářet dojem, že 

nevhodné chování projevující se u té dané menšiny je naprosto normální 

a pro ni charakteristické. Další polarizace médií spočívá v tom, že jsou 

proti diskriminaci a rasismu, ale na druhé straně mají také podíl na 
                                                 
46 Viz Autorský kolektiv, Očernění: etnické stereotypy v médiích 5 
47 Uhlíková, Etnické stereotypy z pohledu různých vědeckých oborů 50 
48 Václavík, Očernění: etnické stereotypy v médiích 25 
49 Autorský kolektiv, Nečitelní cizinci 9, 10 
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vytváření stereotypního myšlení ve společnosti vůči etnickým 

menšinám.50   

V následující poslední části se věnuji médiím, která mají velký vliv na 

jedince a mohou také svým vlivem podporovat nebo odbourávat zažité 

stereotypy. 

3. 3. Média a jejich vliv 

Médium lze definovat jako zprostředkovatele různých sdělení lidem. 

Lze tedy označit i jako médium komunikační. Mezi média se většinou 

řadí tisk, rozhlas a televize.51    

Společnost jako celek je médii ovlivňována a vliv médií i nadále 

narůstá tím více, čím se stávají média dominantními. Při posuzování 

toho, jaký vliv mají média na společnost, je potřeba také brát v potaz 

sociální, kulturní a politický kontext.52 Z těchto podmínek posléze 

vyplývají i funkce médií. 

Jednou z funkcí médií je zábava, která může např. lidem pomáhat se 

odreagovat od závažných témat a problémů. Další funkcí je 

zprostředkovávání informací, které umožňují si utvářet určitou představu 

o světě. Kulturní funkce médií umožňuje udržovat a předávat kulturní 

dědictví, podporují také změnu a růst. Neopominutelná funkce je 

sociální, kdy se média podílejí na socializaci, kdy lidem pomáhají si 

utvářet náhledy na různé situace a uvažovat nad nimi. Poslední funkcí je 

umožnění chápat fungování politiky, např. okolo voleb, na druhou stranu 

ale mohou sloužit jako propagandistický prostředek nebo prostředek 

ovlivňující veřejné mínění a tím odvrácení od některých politických 

témat.53 

Média mohou působit jako zdroj moci, jelikož ovlivňují prosazování 

nových věcí ve společnosti. Kromě toho jsou také zdrojem veškerých 

                                                 
50 Viz Autorský kolektiv, Nečitelní cizinci 10    
51 Viz Potter 1998 s. 261 cit. dle Jirák, Köpplová 16 
52 Viz Mičienka, Jirák a kol. 23  
53 Viz Burton, Jirák 142, 143 
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informací, které jsou společností přijímány a mimoto zdrojem výkladů 

sociální reality, protože umožňují sledovat změny a proměny v kultuře a 

hodnotách ve společnosti. Podílejí se na určování, co je a co není ve 

společnosti „normální“, což je dáno tím, že nám ukazují, jaké jednání je 

v dané společnosti správné a jaké ne.54 Média se dají rozlišit jednak podle 

funkcí, tak i podle účinků.  

Na začátku dvacátého století se mělo za to, že účinky médií jsou 

krátkodobé, jelikož média poskytují podněty a člověk na ně ihned 

reaguje. Tato představa ale již není platná, proto se médiím přisuzují 

účinky dlouhodobější. Dopad médií podle teorie dvoustupňového a 

vícestupňového toku komunikace je většinou nepřímý a probíhá mnohdy 

skrze autority, které přebrané sdělení sami dále interpretují a předávají. 

Poslední fází podle této teorie je komunikace, která probíhá v publiku, se 

zaměřením na komunikační a společenské aktivity.55  

Dá se vymezit šest oblastí, ve kterých mají média nějaký dopad a vliv 

na utváření člověka. Jedná se o změny kognitivní, postojové, citové, 

fyziologické, změny v chování a nakonec vztah k hodnotám. Kognitivní 

účinky, které mohou být záměrné i nezáměrné, se projevují tím, že média 

zprostředkovávají podněty, které jsou naučitelné, zapamatovatelné a 

využitelné i v budoucnu. Postoje jsou ovlivňovány obsahy, které média 

zprostředkovávají. Tím nejsou ovlivňovány jen naše postoje, ale také 

názory. Jednotlivé obsahy médií mohou navíc naše postoje buďto 

posilovat, např. upevňovat předsudky, měnit anebo vytvářet nové. Média 

mohou na lidi působit i po citové stránce. Jedná se o různé citové reakce, 

např. smutek a nuda, až po stavy strachu a zuřivosti. Další změny mohou 

způsobit proměny fyziologických reakcí. Často se jedná o podobné 

reakce na jiné podněty, ale někdy jsou odvozeny od mediálního obsahu 

(např. na koncertu může člověka začít mrazit v zádech). Velký vliv na 

změny v chování má také reklama, ale kromě té mohou změnu zapříčinit 

i jiné obsahy médií (mnohdy se jedná o změny ve stylu oblékání či 

                                                 
54 Viz McQuail 21 
55 Viz Burton, Jirák 349, 350, 351 
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kupování určitého zboží). Poslední dopad se týká hodnot, které jsou 

médii také ovlivňovány negativně (např. násilné řešení situací) či 

pozitivně (např. vzdělání, úcta ke starším).56      

Jako další vliv médii lze mimo jiné uvést utváření časového rozvrhu 

dne. Např. jsme přivyklí tomu, že noviny vycházejí či pořady v televizi 

jsou vysílány pravidelně ve stejnou dobu, a podle toho pak můžeme 

uspořádat vlastní časový harmonogram. Dále ovlivňují uspořádání 

prostoru, což se může projevovat různým rozmístěním novin, televize či 

počítače v domácnosti. Média se též podílejí na vytváření ritualizace. 

Tím je myšleno to, že čtení novin nebo sledování televize je doprovázeno 

nějakou další činností či situací. Např. to může být sledování televize 

během domácích prací nebo čtení novin vždy při snídani. I mezilidské a 

pracovní vztahy jsou ovlivněny médii, což je způsobeno již zmíněným 

ovlivňováním lidských názorů a postojů. Např. nějaká situace či problém 

je medializován, což může překrucovat skutečnost a tím zkreslovat lidské 

názory a postoje k problému.57 

Co se týče negativních projevů vyvolanými médii, tak kromě obsahu a 

formy zprávy, které mohou negativně ovlivňovat naše smýšlení, může 

dojít ke zvýšení agresivních projevů, podle mnoha odborníků zejména u 

mládeže. Kromě toho může dojít k uzavření se „do světa obrazovky“, 

kdy lidé nevnímají problémy druhých a okolí. Také předáváním 

nepřesných informací médii může docházet k vytváření stereotypů a 

zkreslování skutečností. Negativní vlivy v médiích působí i skrze 

pornografii a erotiku v médiích, kdy může docházet k negativním 

sexuálním projevům či k oslabování intimity mezi lidmi.58  

Kromě toho, že média nabízejí možné prostředky k tomu, jak se může 

člověk v jednotlivých situacích zachovat, mohou fungovat i jako 

prostředky manipulativní.59 To se může často stávat např. u romské 

problematiky, která bývá medializována, což může ovlivňovat, ať už 
                                                 
56 Viz Jirák, Köpplová 177, 178, 179 
57 Viz Mičienka, Jirák a kol. 22 
58 Viz Ilowiecki, Zasepa 27, 28 
59 Viz Mičienka, Jirák a kol. 23 
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pozitivně či negativně, veřejné mínění. Z mnoha průzkumů veřejného 

mínění navíc vyplývá, že většina lidí má určité výhrady vůči romskému 

etniku, které ovšem nejsou ničím podloženy. V tomto ohledu pak hrají 

důležitou roli média, která mají schopnost udržovat anebo odstraňovat 

stereotypy a předsudky ve společnosti.60   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Viz Davidová 41  
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4. Metodika 

4. 1. Výzkumné téma 

Tématem analýzy zkoumající vybrané otázky z dotazníkového šetření je 

„Vztah české společnosti k romské menšině“. Cílem analýzy je zjistit, 

jaké jsou postoje a názory na vztahy s Romy a jaký posun nastal za 

zkoumané období. Tento cíl je uskutečněn na základě poskytnutých 

dotazníkových dat. Následně jsou zjištěné výsledky dány do souvislosti 

se závěry obsahové analýzy „Mediální obraz romské menšiny v MF 

Dnes“, jejímž cílem bylo zjistit a porovnat mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes za rok 1996 a 2006, a také dokumentem Přístup 

vlády ČR k integraci Romů. Tyto tři části nám tak mají přiblížit postoje 

majority k romské menšině, diskusi o vlivu médií na veřejné mínění o 

této komunitě a pohled na možnosti z hlediska zlepšení podmínek a 

vzájemných vztahů mezi Romy a majoritní společností. 

4. 2. Informace o dotazníkovém šetření 

Dotazníková data, která jsou použity v této analýze, jsou z let 1997, 

1998, 1999, 2001, 2003 a 2006. Nutno říci, že data nejsou vedeny až do 

aktuální přítomnosti, ale odpovídají jen zkoumanému období. Dotazníky 

měly za cíl zjistit postoje a názory občanů na různá témata. Pro účely této 

práce jsou použity čtyři otázky z dotazníků, které se zabývají postoji a 

názory lidí na Romy:  

- Jak celkově hodnotíte soužití romské a neromské populace 

v České republice  

- Jak celkově hodnotíte soužití romské a neromské populace 

v místě vašeho bydliště 

- Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací 

možnosti? 

- Čím mohou přispět k dobrému soužití neromové? / Čím mohou 

přispět k dobrému soužití Romové? 
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U některých otázek pracuji jen s určitými roky, což je dáno tím, že u 

některých let byla otázka v dotazníku vypuštěna. 

Data byla sebrána pomocí kvótního výběru. Dotazníkové šetření bylo 

provedeno Institutem pro výzkum veřejného mínění (později 

přejmenovaný na CVVM) v rámci pravidelného měsíčního výzkumného 

projektu, konkrétněji v období 1. – 8. 9. v roce 1997, 1. – 6. 4. 1998 a 1. 

– 12. 7. 1999. Zbývající tři roky byly provedeny CVVM Sociologickým 

ústavem AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu 

(v roce 2001 ve dnech 3. – 10. 9., v roce 2003 3. – 10. 2. 2003 a za rok 

2006 v období 3. – 10. 4. 2006).  

Co se týká počtu respondentů, tak dotazníkového šetření se vždy 

účastnilo zhruba 1050 – 1150 respondentů. Pro upřesnění uvádím přesná 

čísla: rok 1997 – 1137 respondentů, rok 1998 – 1149 respondentů, rok 

1999 – 1026 respondentů, rok 2001 – 1057 respondentů, rok 2003 – 1074 

respondentů, rok 2006 – 1056 respondentů. 

4. 3. Postup vedoucí k vyhodnocení dat z dotazníků 

Data jsem vyhodnocoval a následné číselné údaje převáděl pomocí 

programu SPSS (verze 11.0.0), který slouží ke zpracování dat a ke 

statistickým výpočtům. Následný popis výsledků dat z dotazníků jsem 

provedl pomocí deskriptivní analýzy. Data byla posléze setříděna podle 

jednotlivých otázek do tabulek a popsána.  

V rámci vyhodnocování dotazníkových dat jsem musel udělat úpravu u 

otázky, čím lze přispět k dobrému soužití z hlediska Romů a z hlediska 

neromů, protože se kategorizace odpovědi v rámci zkoumaných let lišila. 

Proto jsem si vytvořil vlastní kategorie na základě podobnosti 

v odpovědích. Odpovědi, které co do počtu zahrnovaly jen pár 

respondentů, jsem zařadil do kategorie Jiné. 

Výsledky by tak měly ukázat, jaké jsou a byly postoje a názory lidí na 

soužití s Romy, a zda zde došlo k určité změně mezi jednotlivými roky. 
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Dále by z nich měly být patrné možnosti vedoucí ke zlepšení vzájemných 

vztahů.  

4. 4. Postup vedoucí k vyhodnocení dat u obsahové analýzy 

V rámci obsahové analýzy jsem zkoumal pražské vydání MF Dnes 

z roku 1996 a z roku 2006, kde jsem se zaměřil na rubriky Z Domova, 

Kultura, Názory, Kriminalita, Z Prahy. Za rok 1996 jsem vyhledával a 

četl v Národní knihovně všechny články s klíčovým slovem Rom, či 

následně s jeho odvozeninami. Články z roku 2006 jsem naopak 

vyhledával přes mediální databázi Newtonit (http://mfdnes.newtonit.cz/), 

kde jsou archivované za období deset let zpátky. V tomto archivu jsem je 

vyhledával podle zadání Rom* and not Romant* and not Romana* and 

not Románs*. Posléze jsem ještě musel vyřadit články, které byly 

z jiného regionu než pražského a které obsahovaly základ slova Rom, 

ale s romskou tematikou neměly nic společného.  

 Pro články jsem si vymezil určité kategorie, které se sice postupem času 

přetvářely, ale které mi je pomohly roztřídit pro další práci. Občas se 

články překrývaly v jednotlivých kategoriích. Ty jsem rozřazoval podle 

toho, na co byl kladen největší důraz. Zvolil jsem si následující kategorie 

a podkategorie: Kriminalita (podkategorie: násilná, majetková, 

mravnostní, drogová, rasová/diskriminační, soudní řízení, jiné), Kultura 

(podkategorie: hudba/zpěv, tanec, film, festival/ples, jiné), Vzdělání 

(podkategorie: škola, diskriminace/rasismus, stereotypy, asistence, jiné), 

Bydlení (podkategorie: ztráta, stav bytů, diskriminace/rasismus, 

stěhování/přesun, ghetto a jiné), Zaměstnání (podkategorie: 

diskriminace/rasismus, nabídka, veřejné práce a jiné), Politika 

(podkategorie: politická strana, volby, diskriminace/rasismus, jiné) a 

Ostatní. 

 Dalším kritériem, podle kterého jsem si značil články, bylo jejich 

vyznění. Vyznění jsem rozdělil na pozitivní, negativní a neutrální. 

Pozitivní vyznění jsem si vymezil aktivitou Romů a dalšími 

skutečnostmi, které napomáhají ke zlepšování jejich obrazu ve 
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společnosti. Za negativní jsem si stanovil články, ve kterých jsou 

vyobrazováni jako ti špatní, škodící a nesnažící se. 

 Samotné vyhodnocování probíhalo tak, že jsem nejprve sečetl celkový 

počet článků za jednotlivé roky a každý měsíc. Tím jsem získal 

povědomí o tom, jak se v jednotlivých letech psalo v souvislosti s 

romskou problematikou. Poté jsem prováděl analýzu článků z roku 1996 

a navázal rokem 2006. Každý rok jsem si články rozdělil do jednotlivých 

kategorií a podkategorií. Díky tomu jsem získal přehled, o čem se v roce 

1996 a roce 2006 psalo. Zvlášť jsem vyhodnocoval, o čem se psalo a jaké 

vyznění měly jednotlivé články. Po vyhodnocení jsem jednotlivé roky 

porovnal a vyvodil závěry. 
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5. Hypotézy 

Na začátku práce jsem si také stanovil hypotézy, které by se na základě 

analýzy měli potvrdit či vyvrátit. Jak již bylo řečeno, práce se skládá ze 

dvou analýz, z dotazníkového šetření a z obsahové analýzy. V případě 

dotazníkového šetření je mou první předpokládanou hypotézou, že 

vztahy české společnosti na soužití s Romy budou v pozdějších letech 

lepší než v letech předchozích (stejný předpoklad očekávám i u 

vzájemného soužití poblíž respondentova bydliště). Tento předpoklad je 

postaven na tom, že celková atmosféra mezi Romy a majoritní 

společností se od začátku 90. let zlepšila ve smyslu toho, že zde existuje 

např. více informací o dané menšině a její historii, neziskové organizace 

zaměřující se na pomoc této skupině či různé projekty zdůrazňující i 

pozitivní stránky romské kultury či schopnosti části romské populace.   

Další hypotézy se vztahují k vlivům sociálně-demografickým. Druhá 

hypotéza předpokládá, že pohled mladších lidí na vzájemné soužití 

s Romy bude více kladný než pohled starších lidí. Jedním z možných 

důvodů je, že po pádu komunismu a počátku vývoje multikulturní 

výchovy jsou mladší věkové skupiny vůči Romům otevřenější. Dále, 

v oblasti vzdělání je očekáváno, že lidé s nižším vzděláním budou 

hodnotit soužití s Romy hůře než lidé s vyšším vzděláním. Předpoklad je 

založen na tom, že lidé s vyšším vzděláním jsou si více vědomi 

problémů, které jsou spojeny s Romy a jsou k nim proto více 

tolerantnější. Poslední hypotézou je, že ženy budou hodnotit soužití 

s Romy lépe než muži. 

V případě obsahové analýzy jsem si stanovil tři hypotézy. První 

hypotézou bylo, že v roce 1996 bylo napsáno v MF Dnes více článků o 

Romech než v roce 2006. Vycházel jsem ze stejného  předpokladu, jako u 

hypotézy soužití Romů a majority, tedy z lepší celkové atmosféry ve 

společnosti vůči etnickým menšinám, a s tím souvisejícímu úbytku 

konfliktních situací, o kterých se podle mého v roce 1996 psalo více než 

v roce 2006. Dle druhé hypotézy jsem očekával, že v roce 2006 budou 
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oblasti mediálního zájmu v MF Dnes pestřejší než v roce 1996. Poslední 

hypotéza, na kterou jsem se v práci zaměřil, předpokládala, že v roce 

1996 bylo o Romech napsáno více článku, které je zobrazovaly 

v negativním „světle“, než tomu bylo v roce 2006, což mohlo být podle 

mého způsobeno např. poklesem článků o trestné činnosti.  
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6. Analytická část 

           6. 1. Dotazníkové šetření 

První tabulka se zabývá pohledem na soužití Romů a majoritní 

společnosti. Je patrné, že názory na soužití s Romy se během pěti 

zkoumaných let změnily jen nepatrně. Z výsledků vyplývá, že ve všech 

zkoumaných letech se nejčastěji vyskytovala odpověď, že soužití Romů a 

ostatních lidí je spíše špatné. Kromě let 1998 a 2003, kdy tento pohled 

zastávalo více jak 50% respondentů, se výsledky pohybovaly v rozmezí 

40% - 46%. Druhé největší zastoupení měly odpovědi považující soužití 

za špatné. Ve všech letech byly výsledky v rozmezí 22% - 28%. 

Proti tomu je počet lidí, kteří zastávali názor, že soužití je dobré a spíše 

dobré, nepatrný.  U pohledu na spíše dobré soužití došlo k nárůstu hodnot 

v roce 2006 (21,4%) oproti roku 1998 (12,2%). V letech mezi tím, byly 

výsledky kolísavé, ale vždy vyšší než v roce 1998. Naopak v případě 

kategorie “dobré soužití” můžeme pozorovat pokles.   

Celkově se dá říci, že v uplynulých letech došlo k mírnému zlepšení 

pohledu na vzájemném soužití (pokles v případě kategorií „spíše špatné“ 

a „špatné“ a nárůst v případě kategorie „spíše dobré“). Nicméně rozdíly 

mezi jednotlivými roky jsou nepatrné. Důležité je ale také podotknout, že 

k ověření toho, jestli výsledné zlepšení není způsobené jen náhodou, by 

bylo nutné provést statistické testy. Tento fakt platí i u dalších výpočtů. 

                                 Tabulka 1: Soužití Romů a ostatních v ČR 

 1998 1999 2001 2003 2006 
Dobré 2,5% 2,9% 2,7% 0,4% 0,8% 

Spíše dobré 12,2% 19,7% 14,4% 17,2% 21,4% 
Spíše špatné 50,7% 40,5% 44,9% 53,7% 46,3% 

Špatné 27,7% 25,6% 22,5% 24,4% 23,3% 
Neví nebo chybí 7% 11,2% 15,4% 4,3% 8,2% 
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Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1998, 1999), CVVM  Sociologický ústav 
AV ČR (2001, 2003, 2006). 

Otázka: Jak celkově hodnotíte soužití Romů a neromů u nás v ČR (1998); Jak celkově 
hodnotíte soužití Romů a ostatních občanů u nás ČR (1999, 2001); Jak celkově 
hodnotíte soužití rómské a nerómské populace v České republice (2003, 2006).   

 

Následující tabulka se zabývá hodnocením soužití lidí, kteří se vyjádřili, 

že žijí v blízkosti Romů. Počet respondentů, kteří takto odpověděli, se 

pohyboval v rozmezí 49% a 45,1%. Téměř polovina respondentů tak 

měla určitou každodenní zkušenost s Romy.    

Ke změnám v postojích došlo skoro ve všech kategorií. První změna se 

dá vypozorovat u názorů na dobré soužití. V roce 1998 takto hodnotilo 

ještě 14,6%, ale v roce 2006 už jen 5,9% respondentů. Ke zhoršení 

hodnocení došlo také u soužití považované za špatné. Oproti roku 1998 

(16,8%) došlo k mírnému snížení výsledků v mezidobí let 1999 – 2003 

(zhruba 11% - 14,5%), ale poté se hodnoty v roce 2006 opět navýšily, na 

21,2%. Z hlediska spíše dobrého soužití lze říci, že srovnáním roku 1998 

a 2006 nedošlo k výraznějšímu rozdílu v názorech (kromě roku 2003). 

Podobný vývoj můžeme vypozorovat v případě kategorie „spíše špatné“.  

Shrneme-li získané výsledky, můžeme říci, že dochází k postupnému 

zhoršování pohledu na soužití v případě respondentů žijících v blízkosti 

Romů. Je otázkou, zda ke zhoršování soužití dochází převážně 

v lokalitách, kde žije větší počet Romů nebo i v místech, kde Romové žijí 

v menších skupinách v sousedství s ostatními lidmi.  

                               Tabulka 2: Soužití romské a neromské populace v místě bydliště 

 1998 1999 2001 2003 2006 
Dobré 14,6% 14% 10,1% 2,3% 5,9% 

Spíše dobré 33,7% 37,7% 32,6% 46,1% 34,4% 
Spíše špatné 31,9% 28,3% 32,6% 36% 36% 

Špatné 16,8% 14,6% 11,3% 14,5% 21,2% 
Chybí nebo neví 3,1% 5,4% 13,4% 1,1% 2,4% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1998, 1999), CVVM  Sociologický ústav 
AV ČR (2001, 2003, 2006). 

Otázka: Jak celkově hodnotíte soužití Romů a neromů u vás v bydlišti (1998);  Jak 
celkově hodnotíte soužití Romů a ostatních občanů u vás v bydlišti (1999, 2001); Jak 
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celkově hodnotíte soužití romské a neromské populace v místě vašeho bydliště (2003, 
2006) 

Následující tabulky znázorňují pohledy na vzájemné soužití Romů a 

ostatních lidí podle pohlaví, vzdělání a věku. V případě pohlaví je patrné, 

že jak muži, tak i ženy považují celkově soužití s Romy spíše za nedobré 

než dobré. V jednotlivých letech se výsledky mužů a žen, až na jednu 

výjimku, výrazněji nelišily. Patrný rozdíl je v případě kategorie “špatné 

soužití“, kdy za období 1998 – 2001 tento pohled byl zastáván více muži 

než ženami. Nicméně, v následujících letech se počet žen a mužů 

zastávajících tento postoj vyrovnal.   

Tabulka 3: Soužití romské a neromské populace podle pohlaví 
 1998 1999 2001 2003 2006 
 M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Dobré 2,5% 2,5% 2% 3,8% 2,7% 2,8% 0,2% 0,5% 0,6% 0,9% 
Spíše 
dobré 

10,9% 13,5% 19,3% 20% 14% 14,7% 19% 15,6% 21,5% 21,4% 

Spíše 
špatné 

50,4% 50,9% 41,9% 39,3% 46,8% 43,2% 54,5% 53,1% 46,1% 46,5% 

Špatné 30,8% 25% 29% 22,5% 24% 21,3% 24,4% 24,4% 24% 22,6% 
Neví 5,4% 8,1% 7,8% 14,4% 12,5% 18% 1,9% 6,3% 7,9% 8,6% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1998), CVVM  Sociologický ústav AV ČR 
(2006). 

 

 Další tabulka se zabývá pohledem na vzájemné soužití z hlediska 

vzdělanosti.61 Za rok 1998 se výsledky v rámci vzdělanostních skupin 

výrazněji nelišily v kategoriích „dobré“ a „spíše dobré“ soužití. „Spíše 

špatné soužití“ bylo nejvíce vnímáno lidmi s vyšším či vysokoškolským 

vzděláním (60%, což bylo o 10% více než u zbylých vzdělanostních 

skupin). Na druhou stranu, v hodnocení špatného soužití nejvíce 

převládala skupina lidí se základním vzděláním a nejméně lidé se 

vzděláním vyšším či vysokoškolským. V roce 2006 se výsledky u 

jednotlivých vzdělanostních skupin od sebe markantně neodlišovaly.      

Je patrné, že v rámci těchto osmi let stouplo zastoupení u všech 

vzdělanostních skupin hodnotící soužití jako spíše dobré. Vzhledem k 

jednotlivým vzdělanostním skupinám, došlo k největšímu posunu u lidí 

s vysokoškolským a základním vzděláním. U lidí s vysokoškolským 
                                                 
61 Data s tabulkami znázorňující výsledky z let 1999, 2001 a 2003 se nacházejí v příloze. 
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vzděláním se snížil počet respondentů hodnotících vzájemné soužití jako 

spíše špatné (pokles o 15%). U lidí se základním vzděláním došlo 

k největšímu posunu v kategorii špatné soužití (pokles o zhruba 8%). 

Celkově tak došlo k vyrovnávání názorů mezi jednotlivými 

vzdělanostními skupinami. To může vypovídat o tom, že lidé bez ohledu 

na vzdělání přijímají informace a jsou jimi ovlivněni podobným 

způsobem.        

Tabulka 4: Soužití romské a neromské populace podle vzdělání 

 1998 2006 
 Z SBM US V Z SBM US V 

Dobré 1,9% 2,2% 3,4% 3,2% 1,3% 1% 0,3% 0% 
Spíše dobré 12% 12,5% 13,1% 9,7% 21,7% 20% 22% 25% 
Spíše špatné 47,6% 50,9% 49,8% 60,5% 44,2% 47,1% 47,4% 45,5% 

Špatné 30,3% 27,8% 27,3% 21,8% 22,5% 23,4% 24,4% 20,5% 
Neví 8,2% 6,6% 6,4% 4,8% 10,4% 8,5% 5,8% 8,9% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1998), CVVM  Sociologický ústav AV ČR 
(2006). 

Pozn.: jednotlivé zkratky skupin znamenají následující: „Z“ představuje vzdělání 
základní, „SBM“ je střední vzdělání bez maturity, „US“ znázorňuje střední vzdělání 
úplné, tedy s maturitou a „V“ vyšší nebo vysokoškolské vzdělání.  

 

Poslední tabulka znázorňuje postoje lidí na soužití s Romy podle 

věku.62 Za rok 1998 se kromě kategorie špatné soužití výraznější rozdíly 

v pohledu na soužití s Romy nevyskytovaly. Špatné soužití bylo nejvíce 

zastoupeno skupinou ve věku 15-19 let (32,3%) a 60+ let (31,6%). 

Naopak, nejméně zastávaly tento postoj skupiny ve věku 30-44 let 

(24,8%) a 45-59 let (24,6%). V roce 2006 jsou rozdíly v jednotlivých 

věkových skupinách zřetelnější. Nejvýrazněji to je patrné v kategoriích 

spíše špatné a spíše dobré. Soužití s Romy za spíše špatné považovalo 

nejvíce lidí ve věku 30-44 (51%) a nejméně lidé ve věku 20-29 (42,3%). 

Názor na spíše dobré soužití nejvíce zastávala skupina v letech 20-29 

(25,2%) a nejméně skupina 60+ (18,9%). 

 Srovnáním těchto dvou let je zřejmé, že ve všech věkových kategorií 

došlo k nárůstu respondentů považujících soužití za spíše dobré. Co se 

                                                 
62 Data s tabulkami znázorňující výsledky z let 1999, 2001 a 2003 se nacházejí v příloze. 
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týče dalších změn, tak také došlo ke snížení hodnot v kategoriích špatné a 

spíše špatné. V kategorii špatné soužití se to zejména týká věkových 

skupin 15-19 (pokles o zhruba 9%), 20-29 (snížení přibližně o 5%) a 60+ 

(pokles o 9%). U kategorie “spíše špatné“ soužití se změna týkala skupin 

20-29 let a 45-59 let, kde došlo k poklesu o zhruba 6%, resp. 8%. Patrný 

je tak posun zejména u lidí mladšího věku. Naopak u střední generace 

jsou názory relativně konstantní.    

Tabulka 5: Soužití romské a neromské populace podle věku 

 1998 2006 
 15-19 20-29 30-44 45-59 60+ 15-19 20-29 30-44 45-59 60+ 

Dobré 1,8% 2% 2,1% 4,8% 1,6% 0,7% 0% 0,8% 0,4% 1,8% 
Spíše 
dobré 

11,7
% 

12,7
% 

13,3
% 

12,1
% 

10,7
% 

20,9
% 

25,2
% 

19,1
% 

23,8
% 

18,9
% 

Spíše 
špatné 

47,7
% 

48,5
% 

51,7
% 

52,8
% 

50,6
% 

47% 
42,3
% 

51% 44% 
46,5
% 

Špatné 
32,3
% 

28,9
% 

24,8
% 

24,6
% 

31,6
% 

23,9
% 

24,5
% 

21,5
% 

23,8
% 

22,8
% 

Neví 6,3% 7,8% 8,2% 5,6% 5,5% 7,5% 8% 7,6% 7,9% 
10,1
% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1998), CVVM  Sociologický ústav AV ČR 
(2006). 

 

 Následující analýza dotazníkových dat se zabývá otázkami, jaké jsou 

možnosti pro Romy v oblastech vzdělávání, získávání kvalifikace, 

zaměstnávání, rozvoj kultury, bydlení, veřejný a občanský život a osobní 

bezpečnost. 

Podle Tabulky 6 mapující názory na možnosti Romů v oblasti vzdělání 

převažuje nejčastěji pohled, že Romové mají stejné možnosti jako ostatní 

lidé. Tento názor byl zastáván v roce 2003 až 2006 zhruba 62% – 65%, 

oproti 73,4% v roce 2001. V kategorii spíše horší možnosti nastal od roku 

2001 (12,2%) pokles o zhruba 9% v roce 2003, resp. 6% v roce 2006. U 

ostatních kategorií výraznější rozdíly nebyly. 

Přestože není romská vzdělanost nikterak vysoká, tak v této oblasti lidé 

nijak zásadně nevnímají znevýhodňování Romů a přisuzují jim tak stejné 

možnosti se vzdělávat jako má majorita. Velkou roli tak musí hrát 
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faktory, které byly již zmíněny v teoretické části, a které ovlivňují 

celkovou romskou vzdělanost.  

Tabulka 6: Možnosti Romů v oblasti vzdělání 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 1,8% 2,1% 2,5% 

Spíše lepší 5% 6,8% 6,9% 
Stejné 73,4% 62,1% 64,9% 

Spíše horší 12,2% 21,9% 17,6% 
Rozhodně horší 3,3% 5,5% 4,5% 
Neví nebo chybí 4,3% 1,6% 3,7% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 

 
  V oblasti možností získání kvalifikace jsou postoje majority podobné 

jako v případě vzdělávání (zhruba 56% – 57% respondentů považuje 

možnosti za stejné ve všech letech). Asi třetina dotázaných si myslí, že 

romské možnosti jsou spíše horší.  

Převažující názor odkazující ke stejným možnostem na získání 

kvalifikace koresponduje s výsledky ohledně možností na získání 

vzdělávání. Jelikož získat vzdělání je jednou z podmínek pro zisk 

kvalifikace, nejsou tyto výsledky až tak překvapivé.  

Tabulka 7: Možnosti Romů při získávání kvalifikace 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 0,9% 1,3% 2,3% 

Spíše lepší 3,2% 4,3% 4,2% 
Stejné 57,2% 56,3% 57,2% 

Spíše horší 27% 30,1% 27% 
Rozhodně horší 5,6% 6,1% 4,8% 
Neví nebo chybí 6,2% 1,9% 4,6% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 

 

V oblasti zaměstnání převládá názor, že Romové mají spíše horší 

možnosti. Za rok 2001 a 2006 toto zastávalo přibližně 48% respondentů, 

zatímco v roce 2003 55%. Druhé největší zastoupení měl výsledek, že 

Romové mají stejné možnosti. Kromě roku 2003, kde takto odpovědělo 

21,5% respondentů, výsledky za rok 2001 a 2006 odpovídaly 29%, resp. 

27% respondentů. Za zmínku stojí ještě kategorie rozhodně horší 
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možnosti, kde se výsledky v těchto třech letech pohybovaly v rozmezí 

14% - 18,5%. Lze říci, že větší část lidí považovala romské možnosti při 

zaměstnávání jako horší, popř. stejné.  

Tabulka 8: Možnosti Romů při zaměstnávání 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 5% 0,7% 1,5% 

Spíše lepší 2% 1,4% 2,7% 
Stejné 29% 21,5% 27% 

Spíše horší 48,3% 55,6% 48,1% 
Rozhodně horší 13,7% 18,5% 15,3% 
Neví nebo chybí 6,4% 2,3% 5,3% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 

 
  Další tabulka se zabývá možnostmi Romů v rozvoji jejich kultury. 

Nejčastěji převládá názor, že mají stejné možnosti jako ostatní. Tento 

názor je zastáván v letech 2001 a 2006 téměř v 50% a v roce 2003 až 

56%. Je patrný názorový posun, protože více lidí si v roce 2006 (18,2%) 

myslelo, že možnosti jsou spíše lepší než v roce 2001 (12,9%). Také 

došlo ke snížení výsledků v kategorii spíše horší, konkrétněji z 17,6% za 

rok 2001 na 11,7% v roce 2006. 

Většina lidí tak vnímala možnosti Romů v rozvoji jejich kultury za 

stejné nebo i lepší v porovnání s ostatními lidmi. Oblast kultury je 

pravděpodobně jedna z mála nekonfliktních oblastí, kde se Romové 

nemusí potýkat s předsudky a diskriminací. Navíc, může být také 

vnímána jako prostor pro budování většího porozumění mezi Romy a 

majoritou.    

Tabulka 9: Možnosti Romů v rozvoji své kultury 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 2,7% 6,1% 4,4% 

Spíše lepší 12,9% 15,6% 18,2% 
Stejné 48,9% 56,1% 49,9% 

Spíše horší 17,6% 13,6% 11,7% 
Rozhodně horší 2,6% 2,1% 2,5% 
Neví nebo chybí 15,3% 6,5% 13,4% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 
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  V souvislosti se získáním bydlení se nejvíce vyskytoval názor, že 

Romové mají stejné možnosti jako ostatní. Tento pohled ovšem zastávalo 

v roce 2006 (32,1%) méně respondentů než v roce 2001 (49,8%). Změna 

v názorech je viditelná i v kategorii spíše lepší, kde v roce 2001 byl 

výsledek (13,4%) a v roce 2006 (18,4%). Další změna se týkala 

v kategorii „rozhodně lepší“, kde je vidět postupný vzestup odpovědí 

v jednotlivých letech a stejně je tomu i v kategorii „rozhodně“ horší. 

V této oblasti se vytvořily tři téměř vyrovnané názorové skupiny. První, 

která zastává názor, že Romové mají stejné možnosti, druhá zastávající 

názor, že mají horší možnosti a nakonec třetí, podle které mají Romové 

lepší možnosti. Přesto je vidět, že lidé se odkláněli od toho, že Romové 

mají stejné možnosti a přikláněli se spíše k tomu, že je mají (spíše) lepší. 

Tento vývoj může být dán tím, že se jednotlivá města/kraje snaží řešit 

problematiku romského bydlení. Je opět otázkou, jakým způsobem řešení 

probíhá, jestli je cílem skutečně řešit problém anebo jej řešit jen „naoko“ 

bez dlouhodobého efektu.  

Tabulka 10: Možnosti Romů v bydlení 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 5,1% 7,9% 9,1% 

Spíše lepší 13,4% 20,6% 18,4% 
Stejné 49,8% 34,1% 32,1% 

Spíše horší 21,2% 27,1% 23,8% 
Rozhodně horší 3,9% 6,1% 7,3% 
Neví nebo chybí 6,6% 4,3% 9,4% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 

 
  Co se týče možnosti Romů uplatnit se ve veřejném či občanském 

životě, tak převládá nejčastěji názor, že jsou na tom stejně nebo spíše 

hůře než ostatní lidé. V kategorii stejné možnosti, došlo oproti roku 2001 

(44,5%) k poklesu na 36,4% v roce 2003, resp. 38,4% v roce 2006. Spíše 

horší možnosti zastávalo v roce 2001 a 2006 přibližně stejné procento lidí 

(přibližně 32% - 33%), což bylo o zhruba o 8% méně než v roce 2003. 

Změna se také týká kategorie rozhodně horší, kde se oproti roku 2001 

(5%) hodnoty zvedli na 10% v roce 2003 a 2006. 
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Lze tedy říci, že více jak dvě třetiny lidí si myslelo, že Romové mají 

horší nebo stejné možnosti ve veřejném a občanském životě. Patrné je, že 

mírně stoupá počet odpovědí, podle kterých nemají Romové dobré 

vyhlídky. Také tato oblast může souviset se vzdělaností, protože většinou 

jsou potřeba určité znalosti a dovednosti, aby jedinec mohl úspěšně 

působit ve veřejném či občanském životě.  

Tabulka 11: Možnosti Romů ve veřejném a občanském životě 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 2,3% 1,6% 2,1% 

Spíše lepší 5% 4,7% 5% 
Stejné 44,5% 36,4% 38,4% 

Spíše horší 32,3% 42,3% 33,4% 
Rozhodně horší 5% 10,3% 9,8% 
Neví nebo chybí 10,9% 4,7% 11,3% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 

 

  Poslední zkoumanou oblastí jsou názory týkající se možností Romů 

zajistit si osobní bezpečnost. V tomto ohledu mají Romové podle lidí 

stejné šance jako ostatní (okolo 52% ve všech třech letech). Také došlo 

ke snížení počtu odpovědí v kategoriích „spíše horší“ a „rozhodně horší“. 

U prvně jmenovaného došlo ke snížení na 12,2% za rok 2006 ze zhruba 

21% - 22% v letech 2001 a 2003. V kategorii „rozhodně horší“ došlo také 

ke snížení, z 5,3% v roce 2001, resp. 6,8% v roce 2003 na 1,4% v roce 

2006. Poslední změna se týká kategorie „spíše lepší“, kde docházelo 

každý zkoumaný rok k navýšení odpovědí, ze 7,5% v roce 2001 na 

12,8% v roce 2006.  

Možnosti Romů na zajištění bezpečnosti se podle názorů lidí zlepšují. 

Jednak došlo k poklesu hodnot v kategorii „spíše horší“ a naopak dochází 

k vzestupu v kategorii „spíše lepší“. Tento výsledek a vývoj by mohl být 

dán změnou atmosféry ve společnosti a také poklesem konfliktů mezi 

Romy a ostatními obyvateli, zejména skinheady. V současné době by 

naopak mohlo docházet ke zhoršení situace, zejména díky vzrůstající 

aktivizaci extremistických stran.   
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Tabulka 12: Možnosti Romů při zajištění osobní bezpečnosti 

 2001 2003 2006 
Rozhodně lepší 3,4% 3,8% 5,6% 

Spíše lepší 7,5% 8,4% 12,8% 
Stejné 51,6% 52,6% 51,9% 

Spíše horší 20,7% 21,9% 12,2% 
Rozhodně horší 5,3% 6,8% 1,4% 
Neví nebo chybí 11,5% 6,5% 16,1% 
Zdroj: CVVM  Sociologický ústav AV ČR (2001, 2003, 2006). 
Otázka: Jaké mají, podle Vás Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti? 
 

Následující Tabulky 13 a 14 porovnávají názory respondentů na to, jak 

může přispět k lepšímu soužití většinová společnost a jak Romové. 

Z tabulky, která se zaměřuje na přispění nerómů k dobrému soužití 

převažuje v obou dvou letech nejvíce názor, že by společnost měla být 

vůči Romům více tolerantní (zhruba 26%). Co se týče ostatních změn, 

tak přibyl v roce 2006 (11,3% oproti 1,9% za rok 1997) počet lidí, kteří si 

myslí, že by se nemělo dělat nic a prostě si jich nevšímat. Také došlo k 

navýšení počtu odpovědí, že by nikdo neměl být diskriminován ani 

protěžován, konkrétněji na 7% v roce 2006 oproti zhruba 1% za rok 

1997. Na druhou stranu, došlo v roce 2006 oproti roku 1997 k poklesu u 

odpovědí, že by lidé měli být více trpěliví a vstřícní (z 18,2% na 10,8%) 

a také že by měli své chování přizpůsobit (z 10,5% na 0,4%).  

Z odpovědí je tak nejvíce patrné, že by lidé měli být vůči Romům 

tolerantnější a s tím souvisí jednak vyhýbání se předsudkům, tak i 

požadavek nediskriminovat je. Na druhou stranu by mělo být bráněno i 

protěžování Romů, což by zas mohlo vypovídat o snižující se toleranci 

vůči nim. Tudíž se dá říci, že lidé z majoritní společnosti by měli hlavně 

změnit své chování a přístup vůči romské menšině. 

Tabulka 13: Čím mohou přispět k dobrému soužití neromové 

 1997 2006 

Trpělivost/pochopení/vstřícnost 18,2% 10,8% 

Přizpůsobit chování 10,5% 0,4% 

Umožnit Romům pracovat 3,7% 4,3% 
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Tolerance 26% 26,2% 

Vzdělávat se/Romy 2,2% 2% 

Nic, nevšímat si jich 1,9% 11,3% 

Integrace 0,8% 2,7% 

Separace/odstěhování 0,3% 1,5% 

Rovnoprávnost/nediskriminovat/neprotěžovat 0,8% 7,3% 

Dodržování zákonů 3,5% 0,7% 

Neví/chybí odpověď 17,4% 9,1% 

Jiné 14,5% 23,7% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1997; CVVM  Sociologický ústav AV ČR 
(2006). 
Otázka: Čím mohou přispět k dobrému soužití neromové? 
 

U odpovědí, čím by ke zlepšení soužití měli přispět Romové, převažuje 

názor, že by se Romové měli přizpůsobit (31,4% za rok 1997 a 24,7% za 

rok 2006). Kromě názorů, že by Romové měli dodržovat zákony, měli 

pracovat, vzdělávat se a snižovat kriminalitu, nastala v odpovědích jen 

jedna větší změna. Oproti roku 1997 (1,5%), zastávali lidé v roce 2006 

(15,7%) více názor, že by se Romové měli chovat slušněji.  

Oproti lidem z majoritní společnosti by tedy měli Romové více usilovat 

o změnu svého společenského postavení a svých návyků. To vyplývá jak 

z požadavku vzdělávat se a pracovat, tak i z toho, že by měli více 

dodržovat společenské normy a zákony. 

Tabulka 14: Čím mohou přispět k dobrému soužití Romové 

 1997 2006 

Dodržovat zákony 9,6% 8,4% 

Slušné chování bez agrese 1,5% 15,7% 

Tolerance 6,1% 3,1% 

Mají pracovat 10% 13,7% 

Vzdělávat se 11,7% 8,6% 

Přizpůsobit se 31,4% 24,7% 
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Snížit kriminalitu 5,9% 6,9% 

Odstěhovat se 1% 1,2% 

Nic, jednat normálně 1,2% 0,8% 

Nezneužívat soc. systém/nepřiživovat se 0,8% 2,2% 

Neví/chybí odpověď 6,9% 3,2% 

Jiné 13,9% 11,9% 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (1997; CVVM  Sociologický ústav AV ČR 
(2006). 
Otázka: Čím mohou přispět k dobrému soužití Romové? 

 

6. 1. 2. Výsledky 

Názory na vzájemné soužití Romů a ostatních občanů ČR se v průběhu 

zkoumaného období výrazně nezměnily. Ve všech letech převládal u 

zhruba 65% všech respondentů názor, že soužití s Romy je spíše špatné 

či špatné. Nicméně, na druhou stranu lze vypozorovat, že oproti roku 

1998 došlo v roce 2006 k nárůstu v kategorii „spíše dobré“. Výsledek 

může vypovídat o určité stabilitě v názorech, což může být např. 

způsobeno nedostatkem osobních zkušeností. Naopak, výsledek 

v případě respondentů žijících v blízkosti Romů naznačuje, že došlo spíše 

ke zhoršení vzájemného soužití. To může být zas zapříčiněno zhoršující 

se situací v sociálně vyloučených lokalitách. Můj první předpoklad, že 

v pozdějších letech budou názory na soužití většinové populace 

příznivější, se tak potvrdil jen částečně.  

V hodnocení soužití podle pohlaví nenacházíme významné rozdíly mezi 

muži a ženami kromě negativnějšího postoje u mužů v 90. letech. 

Hypotézu předpokládající, že ženy budou soužití s Romy hodnotit lépe 

než muži, nelze potvrdit. Je tak patrné, že muži i ženy nemají odlišné 

postoje na vztahy s Romy. 

Z hlediska vzdělanosti, u všech skupin různého vzdělání došlo od roku 

1998 k nárůstu hodnot v kategorii „spíše dobré“ soužití. Největší změny 

nastaly u skupin lidí s vyšším či vysokoškolským a základním vzděláním. 

U prvně jmenované, klesl počet odpovědí v kategorii „spíše špatné“, a u 
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lidí se základním vzděláním v kategorii „špatné“. Hypotéza, že lidé 

s nižším vzděláním budou hodnotit vztahy hůře, se také nepotvrdila. 

V názorech na soužití podle věku došlo během zkoumaného období 

k celkovému nárůstu v kategorii „spíše dobré“ soužití a naopak k poklesu 

u kategorie „špatné“ soužití. Nejvíce patrný byl do roku 2006 pokles 

názorů na špatné soužití u mladších ročníků (20–29 let, 15-19 let), ale i 

lidí starších 60 let, kteří soužití hodnotili kladněji než v dřívějších letech. 

Naopak u střední generace nedošlo k výraznějším názorovým posunům. I 

poslední hypotéza se nepotvrdila, jelikož výraznější rozdíly mezi mladší 

a starší generací nebyly.       

Z dalších výsledků vyplývá, že dle majority jsou možnosti Romů 

v oblasti vzdělávání a získávání kvalifikace stejné jako u ostatních lidí. 

Co se týče šancí na zaměstnání, tak u poloviny respondentů převládá 

názor, že mají spíše horší možnosti a dále skoro třicet procent (kromě 

roku 2003) si myslí, že možnosti mají stejné. V oblasti kultury mají podle 

lidí Romové stejné možnosti. Kromě toho také došlo k nárůstu výsledků 

v kategorii „spíše lepší“ a k poklesu v kategorii „spíše horší“. Názory na 

možnosti pro Romy v oblasti bydlení jsou, oproti roku 2001, v roce 2006 

rovnoměrněji rozvrstvené. Také docházelo k určité proměně názorů, kdy 

se lidé v roce 2006 více než dříve přikláněli k tomu, že romské možnosti 

jsou spíše lepší. V oblasti veřejného a občanského života převažují 

názory týkající se stejných a spíše horších možností. Navíc pomalu 

vzrůstá počet lidí, kteří si myslí, že Romové nemají moc šancí uplatnit se 

ve veřejném či občanském životě. U poslední zkoumané oblasti, vyhlídky 

na zajištění osobní bezpečnosti, nejvíce převažují odpovědi, že jsou na 

tom Romové stejně jako ostatní. Nicméně, stále více lidí vyjadřuje názor, 

že se romské možnosti zlepšují. 

Poslední údaje vypovídají o tom, čím mohou přispět k dobrému soužití 

neromové a čím Romové. U neromů se nejvíce v obou dvou letech 

vyskytoval požadavek, že by měli být více tolerantní. Kromě toho, oproti 

roku 1997 vzrostl v roce 2006 počet odpovědí v kategoriích typu, nedělat 
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nic, být vstřícný/trpělivý či požadavek odmítající diskriminaci a 

protěžování. Naopak, oproti roku 1997, klesl v roce 2006 požadavek na 

přizpůsobení se. Z výsledků, čím mohou přispět k dobrému soužití 

Romové, se nejvíce objevovala odpověď „přizpůsobit se“ (pokles od 

roku 1997). Ostatní názory, které se objevovaly, převažovaly jak v roce 

1997, tak i v roce 2006. Jednalo se např. o to, že by měli pracovat, 

dodržovat zákony či se vzdělávat. Jedině odpověď typu chovat se slušně, 

byla uváděna hlavně v roce 2006.          

Z výsledků tak lze usoudit, že je potřeba najít účinné metody 

pomáhající zlepšovat vztahy s Romů. Zejména to koresponduje s faktem, 

že soužití s Romy hodnotili lidé jak obecně, tak i v rámci rozdělení podle 

pohlaví, věku a vzdělání, jako nedobré. Jedním z možných řešení nabízí 

dokument vlády Přístup vlády ČR k integraci Romů, kterému se věnuji 

v jedné z následujících částí. Je možné, že vliv na názory lidí s ohledem 

na soužití Romů a majority mohou mít i média, která zprostředkováním 

informací a svým obsahem mohou Romy poškodit v „očích“ veřejnosti. 

Kromě vlivu médií mohlo k vytváření a ovlivňování názorů vůči romské 

menšině docházet i v institucích jako je rodina, škola, zaměstnání.   

 Nicméně je potřeba hledat a realizovat účinná opatření, která by se 

projevila ve zlepšení životních podmínek Romů a jejich větší participaci 

na společenském životě. I to by nakonec mohla být cesta, jak zlepšit 

vzájemné vztahy mezi Romy a majoritou, jak obecně, tak i v místech, 

kde tyto dvě skupiny bydlí vedle sebe. Výsledky z dotazníků ukázaly, že 

převažují názory, že by Romové měli mít v určitých oblastech stejné 

možnosti. Faktem, ale zůstává, že se je nedaří využívat a naplňovat tak 

jejich předpoklady. Na vině je celá řada překážek, jako např. 

diskriminace nebo nedůvěra spojená se stereotypy ze strany majoritní 

společnosti. Svým přístupem k tomuto stavu ale napomáhají i samotní 

Romové. Je tedy zřejmé, že je potřeba hledat možná řešení umožňující 

změnění situace, získat na ně prostředky a také umožnit, co 

nejefektivnější spolupráci mezi různými institucemi. To by tak nakonec 

mělo vést jak k odbourávání bariér mezi Romy a majoritou, tak i ve 
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zvyšování možností v jednotlivých oblastech společenského života, což 

by se nakonec mělo projevit i ve zmíněném zlepšení vzájemných vztahů.  

6. 2. Výsledky obsahové analýzy z MF Dnes za rok 1996 a 
2006 

Cílem druhé analýzy bylo zjistit a porovnat mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes za rok 1996 a 2006. Práce vycházela ze čtyř 

předpokladů. První hypotézou, kterou jsem si stanovil, bylo, že v roce 

1996 bylo napsáno v MF Dnes více článků o Romech než v roce 2006. 

Další předpoklad byl ten, že v roce 2006 byly oblasti mediálního zájmu 

v MF Dnes přeci jen pestřejší než před deseti lety. Poslední hypotéza 

předpokládala, že v roce 1996 bylo o Romech napsáno více článků, které 

je zobrazovaly v negativním „světle“, než tomu bylo v roce 2006.  

Z výsledků celkového počtu článků (viz Graf č. 1 a č. 2) je patrné, že 

novinový prostor věnovaný romské problematice a tématům 

souvisejících s romskou tematikou je víceméně shodný. Rozdíl spočívá 

hlavně v měsících, ve kterých jsou články uváděny. Měsíce, ve kterých se 

vyskytoval větší počet článků, jsou charakteristické tím, že se v nich 

objevovala témata, která svým způsobem budila kontroverzi. V roce 

1996 se nejvíce článků objevovalo zkraje roku. Příčinou byla zejména 

zvýšená trestní činnost namířená proti Romům, tak i trestná činnost 

Romů samotných. Naopak, v roce 2006 docházelo k největšímu nárůstu 

článků ke konci roku. V té době se hodně referovalo o kauze v souvislosti 

se stěhováním Romů, jež byla také hodně probírána na politické půdě. 
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Graf č. 1: Sesbírané články dle měsíců, 1996 
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 Graf č. 2: Sesbírané články dle měsíců, 2006 
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První předpoklad se po analýze článků ukázal jako mylný. Množství 

článků se výrazněji nezměnilo, což bylo zapříčiněno hlavně rozsáhlými 

kauzami, kterým byl dán velký prostor v obou dvou letech. 
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Z hlediska témat, kterým byly jednotlivé články věnovány, převládaly 

v roce 1996 články věnující se trestné činnosti (viz Graf č. 3). Výskyt 

trestné činnosti byl oproti ostatním oblastem zachycen téměř v 60% 

článků. V roce 2006 byla situace odlišná (viz Graf č. 4). Články, se 

věnují i ostatním oblastem společenského života a byly tak relativně 

rovnoměrněji rozvrstvené. Kriminalita, oproti roku 1996, měla až čtvrté 

největší zastoupení. Nejvíce článků se dotýkalo tématiky Romů ve 

spojitosti s politikou. Co ovšem zůstalo prakticky nezměněno, bylo 

množství prostoru věnované oblastem zaměstnání a vzdělání. Jak v roce 

1996, tak v roce 2006 byl těmto dvěma tématům věnován jen nepatrný 

prostor.  

 

Graf č. 3: Procentuální zastoupení studovaných oblastí v MF Dnes za 
rok 1996 
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Graf č. 4: Procentuální zastoupení studovaných oblastí v MF Dnes za 
rok 2006 
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Druhá předpokládaná hypotéza, že skladba zpráv týkající se Romů za 

rok 2006 bude vyváženější, se víceméně potvrdila. To znamenalo, že 

v průběhu deseti let došlo k vyváženějšímu informování o romské 

menšině. Zatímco v roce 1996 převládala výrazně trestná činnost spojená 

s Romy, v roce 2006 se už dostávalo výraznějšímu prostoru i jiným 

tématům. 

Poslední hypotéza se týkala vyznění zpráv o romském etniku. 

Předpoklad byl ten, že v roce 1996 bylo o Romech napsáno více článku, 

které je měly zobrazovat v negativním „světle“, než tomu bylo v roce 

2006. Po vyhodnocení všech článků, bylo patrné, že největší množství 

mělo neutrální charakter. Hodnocení pozitivního a negativního vyznění 

bylo provedeno v rámci jednotlivých kategorií, jednak kvůli rozdílům 

v počtu článků a také kvůli hodnotícím kriteriím, které nemohla být 

naprosto konzistentní kvůli povaze jednotlivých kategorií. Za zmínku 

stála skutečnost, že v oblasti kriminality byli Romové v obou dvou letech 

zobrazeni více jako ti poškození. Také nastal značný posun v oblasti 

kultury, objevoval se celkově větší počet článků, které více informovaly a 
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propagovaly kulturní aktivitu Romů. U ostatních kategorií většinou 

převažovalo neutrální zabarvení. 

Z celkového hlediska tak byl vidět významný posun k větší vyváženosti 

zpráv. Nepsalo se jen o kriminalitě vůči Romům nebo jich samotných, 

což je mohlo v minulosti více poškozovat a upevňovat vůči nim negativní 

postoj. Změna tak mohla vypovídat i o určité změně postojů společnosti 

vůči Romům. Patrné to bylo např. v oblasti kultury, kde mohlo dojít 

k většímu zájmu o romskou historii a tradice. Kromě toho, tento trend 

mohl být také ovlivněn zakládáním celé řady pro-romských iniciativ a 

zájmových skupin nebo podporou diskuzí na téma romského etnika a 

jeho soužití s majoritou.  

Navíc, z poklesu počtů článků o trestné činnosti se dá usuzovat, že 

oproti 90. letům 20. století došlo k úbytku zejména násilných činů a 

kriminality spojené s Romy. Možnou příčinu lze spatřit v tom, že se 

postupem času začaly trestat i činy z rasově motivovaných pohnutek, což 

mohlo mít dopad na zeslabení trestné činnosti. Na druhou stranu, 

problém rasově motivovaných činů přesto zůstává i v dnešní době často 

diskutovaným tématem, jelikož opět sílí extremistická hnutí propagující 

diskriminaci.  
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7. Přístup vlády k integraci Romů 

Jak jsem již zmínil dříve, dokument Přístup vlády ČR k integraci Romů 

se zabývá cíli a postupy, které by měly vést ke zlepšení romské situace ve 

společnosti. Dokument je odvozen z činnosti Rady vlády ČR pro 

záležitosti romské komunity a Rady vlády ČR pro národnostní menšiny. 

Dokument vychází z lidských práv, z práv národnostních menšin a 

specifik romské komunity. Cílem je zabraňovat sociálnímu vylučování a 

zachování romské kulturní identity. K tomu má dopomoci i Agentura pro 

soc. začleňování v romských lokalitách. Kromě strategie policie pro práci 

s romskou menšinou, se dokument věnuje problémovým oblastem. Je 

nutné podotknout, že samotný dokument vlády je spíše obecnějšího 

charakteru bez konkrétnějších návodů na řešení.63 

Ve vzdělávání zpráva uvádí celkové zlepšení vzdělanosti, zejména 

oproti starším ročníkům romské populace. Je to dáno především činností 

asistentů pedagoga a dalších projektů podporující romskou integraci ve 

vzdělávání. Na úrovni předškolního vzdělávání je potřeba přípravný 

program a asistence, které umožní rozpoznat možná rizika ve vývoji dětí. 

V základním školství dochází k finanční podpoře asistentů pedagoga na 

školách a ve středním vzdělávání k finanční podpoře romských žáků, pro 

které je studium finančně nezvládatelné. Na vysokoškolské úrovni jsou 

pomocné programy veřejných vysokých škol a také je možné dostat 

stipendium od Romského vzdělávacího fondu.64 

V oblasti romské kultury a jazyka je podle dokumentu potřeba rozvíjet 

a prezentovat romskou kulturu za pomoci multikulturní výchovy a 

přijímání informací v jim vlastních jazyku. S tím souvisí i rozšiřování 

povědomí o romské historii a tradicích. Posléze jsou vyjmenovány 

prostředky, kterými dochází k naplňování těchto cílů (např. pořad 

v televizi o menšinách, romské vysílání v rozhlase, časopisy s romskou 

tematikou, muzea). Zmíněna je i potřeba řešit situaci ohledně romského 

holocaustu, zejména, co se týče pomníku v Letech. U zaměstnanosti 
                                                 
63 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 5, 6 
64 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 7, 8, 9, 10 
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dokument oceňuje spolupráci neziskových organizací, které vytvářejí 

motivační a komunikační most mezi Romy a úřady práce. Obsahem 

dokumentu jsou dále specifické programy na zvýšení zaměstnanosti. 

Jedná se např. o Vsetín (poskytnutí rekvalifikace a neprofesního 

vzdělávání s možností získat na určitou dobu práci) či Brno (podpora a 

asistence v přístupu ke vzdělání a na trhu práce).65  

Dalším cílem v integraci Romů je zabraňovat vzniku segregovaných 

lokalit a zlepšovat situaci v již existujících, a mimoto i usnadnit přístup 

k bydlení pro sociálně slabší Romy. V této problematice je důležitá 

terénní práce a činnost neziskových organizací. V oblasti zdraví, která 

spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, jsou popsány projekty, které se 

podílejí na analyzování romského zdraví a navrhování vhodné strategie 

(např. projekt Sartipen). Jiný projekt zdravotně-sociálních pracovníků má 

zase za cíl vyhledávat osoby, které jsou ohroženy na zdraví, zejména 

kvůli nedostatku informací, rizikovému životu nebo nedostupností 

zdravotnických služeb.66  

Nakonec se dokument zabývá sociální soudržností, diskriminací Romů 

a také je zmíněna činnost Odboru pro sociální začleňování v romských 

komunitách. Sociální soudržnost vychází z Národního akčního plánu 

sociálního začleňování a také z Koncepce romské integrace. Podle té je 

nutné se zaměřit především na zvýšení vzdělanosti a profesní kvalifikace 

pomocí cílené asistence. Pevné místo zde má opět terénní sociální práce, 

odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách a samotné kraje, 

které mají své vlastní integrační programy. Co se týče diskriminace, tak 

v dokumentu je zmíněna role médií, která mohou ovlivňovat veřejné 

mínění a podporovat např. netoleranci. Podle Střediska empirických 

výzkumů má česká veřejnost vůči romské menšině vcelku stabilní 

názory. Dalším prostředkem proti diskriminaci má být Antidiskriminační 

zákon, který se ovšem stále projednává.67 

                                                 
65 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 10, 11, 12, 13 
66 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 15, 16, 17 
67 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 17, 18, 29 
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Odbor pro sociální začleňování v romských komunitách má za cíl 

zlepšovat sociálně-ekonomické podmínky vyloučených Romů a také 

celkové ověřování modelu řešení. Prostředkem je přímá intervence na 

lokální úrovni ve spolupráci s mnohými institucemi (samotní Romové, 

neziskové organizace, úřady práce aj.). Součástí činnosti odboru má také 

být monitorování diskriminace a poskytování poradenství.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Viz Přístup vlády ČR k integraci Romů 30, 31 
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8. Vyvození souvislostí 

 V poslední části práce se zaměřuji na souvislosti výsledků zkoumaných 

otázek z dotazníkového šetření, výsledků obsahové analýzy článků z MF 

Dnes a dokumentu Přístup vlády ČR k integraci Romů.  

 Podle dokumentu Přístup vlády ČR k integraci Romů, mají média vliv 

na veřejné mínění a tím vytvářejí určitou netoleranci vůči Romům. 

Obsahová analýza ukázala, že v průběhu deseti let se informování o této 

menšině stalo vyváženějším. Zejména pak poklesl počet článků 

spojených s kriminalitou.69 Pokud tedy média mají vliv na veřejné 

mínění, mohli bychom předpokládat, že i tato větší vyváženost zpráv se 

může projevit i v pozitivnějším postoji majority vůči této menšině (tento 

posun jsme mohli do určité míry vysledovat z dotazníkového šetření). 

Nicméně kauzální souvislost mezi vlivem médií a postojem společnosti 

nelze na základě této práce kvalifikovaně analyzovat. Zaprvé, tato práce 

se zabývala pouze jedním periodikem, tedy jen malým úsekem z oblasti 

médií. Za druhé, analýza se nezabývala i jinými faktory, jako jsou přímá 

zkušenost a další. Nicméně, i tato provedená analýza nabízí zajímavé 

informace ohledně postojů majority k romské menšině a otevírá prostor 

pro diskusi ohledně vlivu médií na veřejné mínění ohledně tohoto tématu. 

Analýza také nabídla obraz postojů týkajících se možností Romů 

v jednotlivých oblastech života a jejich větší integrace do společnosti, 

což by vedlo k lepšímu soužití majority s touto menšinou. Tímto směrem 

je také veden dokument Přístup vlády ČR k integraci Romů, který 

vymezuje cíle a potřeby v jednotlivých oblastech společenského života.  

 Když se vezmou v potaz jednotlivé oblasti, tak ve vzdělávání podle 

dokumentu Přístup vlády ČR k integraci Romů dochází ke zlepšování. Na 

                                                 
69 Je nutné podotknout, že i když obsahová analýza prokázala, že většina článků v MF 
Dnes měla neutrální zabarvení, jednotlivé články přesto většinou informovaly či 
popisovaly určitý jev zobrazující Romy jako ty, co mají problémy v mnoha oblastech 
společenského života. Jako příklad lze uvést rok 2006, kde se hodně článků zabývalo 
neuspokojivou situací romského bydlení.   

 



57 

 

druhou stranu je patrné, že je stále na čem pracovat, jelikož lidé 

podstatnější změny zatím nevnímají a stále považují přístup Romů ke 

vzdělání za problematický. Zlepšit tento stav tak mají např. přípravné 

programy před nástupem do škol či asistence pedagoga. V zaměstnanosti 

jsou podle lidí možnosti Romů stejné nebo spíše horší. Tento stav lze 

chápat i jako důsledek nedostatečného vzdělání a kvalifikace pro výkon 

práce. Podle dokumentu vlády by měl být kladen důraz na spolupráci 

úřadů práce s Romy prostřednictvím neziskových organizací a pak také 

na jednotlivé programy v rámci krajů umožňující Romům získat 

uplatnění na trhu práce.  

 V oblasti bydlení stále existují vyloučené romské lokality, na které svou 

pozornost zaměřuje dokument vlády se snahou je odstranit či alespoň 

v nich zlepšit podmínky. Samotní lidé nevnímají situaci v bydlení až tak 

špatně, protože možnosti jsou podle nich pro Romy buďto stejné nebo 

lepší.  

Oblast kultury je lidmi vnímána jako prostor, kde mají Romové stejné 

možnosti. Tomu napovídají i výsledky z obsahové analýzy, kde se zvedl 

celkový počet článků referující z kulturní oblasti. Přesto je potřeba stále 

rozšiřovat povědomí o romské kultuře, tradicích a podporovat 

multikulturní výchovu. 

 Nakonec, s ohledem na odpovědi lidí, čím lze přispět ke zlepšení 

vztahů, lze říci, že všechny navrhované možnosti, jsou zahrnuty svým 

způsobem i v dokumentu o romské integraci. Nejenom, že se snaží 

zlepšit vzdělanost a s tím pak i související kvalifikaci a zaměstnanost, ale 

zaměřen je i na celkovou integraci Romů do společnosti. Neopomenuta je 

i role médií, která svým působením mohou podporovat nebo snižovat 

vzájemnou toleranci.  

 Shrnutím lze říci, že přestože došlo k určité proměně ve psaní o 

Romech v médiích a proměně názorů z výsledků dotazníkového šetření, 

tak existuje celá řada problémů, na kterých je potřeba neustále pracovat. 

K tomu by tak měla přispívat i Rada vlády ČR pro záležitosti romské 
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komunity a Rada vlády ČR pro národnostní menšiny. Přestože již 

existuje dokument Přístup vlády ČR k integraci Romů, tak podává spíše 

obecnější návody na řešení situace. Jaký budou mít tyto dvě Rady vlády 

ČR a nově vzniklá Agentura pro soc. začleňování v romských lokalitách 

vliv a jaký to bude mít dopad na vzájemné vztahy mezi majoritní 

společností a Romy, ukáže zřejmě až čas.  
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9. Závěr 

V práci jsem se zaměřil na vztahy mezi romskou menšinou a majoritní 

společností. Cílem bylo analyzovat a porovnat názory lidí na soužití s 

romskou menšinou v letech 1997 až 2006. Dalším záměrem bylo najít 

možné souvislosti s výsledky obsahové analýzy Mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes, jež měla za cíl porovnat mediální obraz romské 

menšiny v MF Dnes za rok 1996 a 2006. V první části práce jsem stručně 

zmínil historii Romů a oblasti, které jsou ve spojitosti s touto menšinou 

problematické. Kromě toho jsem se věnoval i tématu vzniku postojů, 

stereotypy či médiím a jejich vlivu. Druhá, praktická část, se hlavně 

skládala z analýzy dotazníkových dat, obsahové analýzy, což bylo také 

doplněn o diskuzi k dokumentu Přístup vlády ČR k integraci Romů. 

Na základě dat z dotazníků jsem se snažil zjistit, zda došlo k nějaké 

proměně názorů na vzájemný vztah během určitého časového období.  

Týkalo se to zejména vzájemného soužití, které bylo zkoumáno z více 

hledisek, možností které Romové mají ve společenském životě a 

možných opatření, která by vedla ke zlepšení vztahů. Přestože došlo 

k mírnému zlepšení v názorech na soužití s Romy, tak na druhou stranu 

byly celkově stále považovány za spíše negativní. U romských možností 

v různých sférách společenského života převažovaly názory, že jejich 

možnosti jsou většinou stejné a také zde nedocházelo často k proměně 

názorů v rámci analyzovaných let. Toto zjištění potvrzuje víceméně i 

dokument Přístup vlády ČR k integraci Romů, podle kterého jsou názory 

lidí vůči Romům stabilní. 

V případě obsahové analýzy jsem zjišťoval, k jakým změnám došlo 

v psaní o romské menšině. Výsledkem bylo zjištění, že v roce 1996 i 

2006 byl počet článků týkající se romské menšiny velmi podobný. Na 

druhou stranu, došlo k nárůstu počtu článků věnující se i jiným tématům 

než je kriminalita. U většiny článků vyznění bylo neutrální, kromě 

kategorií kriminalita a kultura.  
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Nakonec jsem se snažil popsat možné souvislosti vypracovaných analýz 

a dokumentu vlády o romské integraci. Z nich se dala vypozorovat určitá 

shoda ve vývoji obrazu Romů v médiích a proměnou názorů lidí na 

vzájemné vztahy. Z toho se tak dalo usuzovat možné promítnutí vlivu 

médií do výsledků dotazníkového šetření. Navíc, problematické okruhy, 

které limitují vzájemný vtah s Romy, jsou zahrnuty v dokumentu Přístup 

vlády ČR k integraci Romů.  

Přes dílčí úspěchy ve zlepšování romské situace a s tím související 

zlepšování vzájemných vztahů, je pro budoucnost klíčové, jaká bude vůle 

uskutečňovat navrhovaná opatření a nakolik se je podaří naplňovat. Jejich 

realizováním by tak mohla začít nová kapitola ve vzájemných vtazích 

mezi Romy a majoritní společností.      
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Příloha č. 1: Soužití romské a neromské populace podle 
vzdělání za rok 1999 

 1999 

 Z SBM US V 

Dobré 2,7% 3,6% 3,1% 0,9% 

Spíše dobré 19,4% 19,7% 19,9% 19,8% 

Spíše špatné 36,7% 38,3% 45,2% 46,8% 

Špatné 26,5% 28,6% 19,2% 28,8% 

Neví 14,6% 9,7% 12,6% 3,6% 

 

Příloha č. 2: Soužití romské a neromské populace podle 
vzdělání za rok 2001 

 2001 

 Z SBM US V 
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Dobré 4% 1,3% 2,6% 4,5% 

Spíše dobré 12,3% 16,8% 13,8% 13,5% 

Spíše špatné 40,7% 45,5% 50% 43,2% 

Špatné 23,7% 21,4% 22% 25,2% 

Neví 19,3% 15% 11,6% 13,5% 

 

Příloha č. 3: Soužití romské a neromské populace podle 
vzdělání za rok 2003 

 2003 

 Z SBM US V 

Dobré 0% 0,5% 0,3% 0,9% 

Spíše dobré 15,9% 17,8% 17,5% 17,4% 

Spíše špatné 52,3% 55,3% 52,1% 55,7% 

Špatné 25,5% 23,2% 26% 22,6% 

Neví 6,3% 3,3% 4,1% 3,5% 

 

Příloha č. 4: Soužití romské a neromské populace podle 
věku za rok 1999 

 1999 

 15 – 19 20 – 29 30 – 44 45 – 59 60+ 

Dobré 1,8% 2,4% 3,4% 3,2% 3% 

Spíše dobré 17% 18,5% 18,9% 21,6% 21,1% 

Spíše špatné 42% 44% 40,5% 38,7% 38,8% 

Špatné 30,4% 24,4% 26,8% 26,1% 22,4% 

Neví 8,9% 10,7% 10,3% 10,4% 14,7% 
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Příloha č. 5: Soužití romské a neromské populace podle 
věku za rok 2001 

 2001 

 15 – 19 20 – 29 30 – 44 45 – 59 60+ 

Dobré 4,1% 1,8% 1,6% 2,7% 4,3% 

Spíše dobré 14,6% 13,2% 14,8% 15,3% 14% 

Spíše špatné 38,2% 47,9% 47,9% 41,9% 45,5% 

Špatné 26,8% 21,6% 21,3% 26,6% 18,3% 

Neví 16,3% 15,6% 14,4% 13,5% 17,9% 

 

Příloha č. 6: Soužití romské a neromské populace podle 
věku za rok 2003 

 2003 

 15 – 19 20 – 29 30 – 44 45 – 59 60+ 

Dobré 0% 0% 0,4% 0,7% 0,4% 

Spíše dobré 15,5% 17% 16% 18,4% 18,7% 

Spíše špatné 48,1% 51,5% 52,1% 56,9% 57% 

Špatné 29,5% 28,7% 28,4% 19,8% 19,1% 

Neví 7% 2,9% 3,1% 4,2% 4,8% 

 

 


