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Abstrakt:
Tématem diplomové práce je konceptualizace mediálního diskurzu spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti na praktickém pĜíkladu zpravodajství internetového portálu iDNES.cz.
Analyzuji možné ideové zdroje a sociální faktory, které existenci tohoto diskurzu podmiĖují.
ZároveĖ zjišĢuji jeho konkrétní projevy v mediálních sdČleních. PĜedevším to, jaké identity a
charakteristické vlastnosti byly spoleþensky nepĜizpĤsobivým lidem v textech žurnalisty
pĜipisovány v letech 2006 až 2009. Pro popis tohoto diskurzu jsem zvolil metodologický
rámec kritické diskurzivní analýzy v podání Normana Fairclougha.
Klíþová slova: sociální nepĜizpĤsobivost, Romové, kritická diskurzivní analýza, agenda
setting, média, iDNES.cz, chudoba, sociální vylouþení, hegemonie

Abstract:
The theme of this thesis is a conceptualization of media discourse of social inadaptability on
example of news reporting on the internet portal iDNES.cz. I am analysing various
ideological resources and social conditions which may influence the existence and prevailing
of this discourse type. My goal was also to answer the question which social groups and
individuals are associated with this label and what characteristics are attributed to them by
journalists. The survey examined media texts from 2006 to 2009 within theoretical and
methodological framework of the critical discourse analysis by Norman Fairclough.
Key words: social inadaptability, Roma, critical discourse analysis, agenda setting, media,
iDNES.cz, poverty, social exclusion, hegemony
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1. Úvod
Tématem pĜedkládané diplomové práce je systematická konceptualizace diskurzu spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti, která bude zahrnovat jak jeho možná ideová východiska a sociální faktory,
které jej podmiĖují, tak konkrétní zpĤsoby realizace ve formČ mediálních sdČlení. Aþkoli je
tento typ diskurzu stále þastČji pĜítomen v nejrĤznČjších sférách veĜejného života poþínaje
veĜejným mínČním pĜes politickou agendu nČkterých aktérĤ až po jeho postupnou sedimentaci
v oblasti spoleþenskovČdního bádání, chybČlo mu doposud jakékoli teoretické zpracování.
Mým hlavním cílem je tedy tuto mezeru vyplnit a nabídnout interpretaci možných
východisek, které existenci diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti v ýeské republice sytí.
Poznatky této studie by mČly pĜispČt k rozšíĜení vČdČní o povaze diskuzí, které jsou v þeském
prostĜedí vedeny o problematice sociální exkluze.
Spoleþenská nepĜizpĤsobivost je þasto zmiĖována v souvislosti s jednáním a
zpĤsobem života þeských sociálnČ vylouþených RomĤ. Ze své podstaty si tento pojem
zároveĖ nárokuje vysvČtlení, proþ pĜetrvává jejich chudoba a marginální postavení v þeské
spoleþnosti.1 Pokusím se proto zmapovat širší socio-kulturní rámec, z nČhož je oznaþení
spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk odvozeno a rovnČž konkrétní významy a charakteristiky,
které se k tomuto oznaþení v þeské mediální produkci vážou. V této souvislosti se konkrétnČ
zamČĜím na zpravodajství internetového portálu iDNES.cz a významové roviny, které jsou
v nČm tzv. spoleþensky nepĜizpĤsobivým lidem pĜipisovány. Bude mČ tedy jinými slovy
zajímat samotný obsah pojmu spoleþenská nepĜizpĤsobivost.
PĜi zpracování tématu diplomové práce vyjdu z Foucaultova pĜedpokladu, že každý
diskurz je produkován k vytváĜení a artikulaci urþitých ideologických zájmĤ a legitimizaci
zdrojĤ moci, dominance a nerovnosti. Samotné téma spoleþenské nepĜizpĤsobivosti budu
zkoumat pomocí metodologického rámce, který poskytuje kritická diskurzivní analýza
rozvinutá Normanem Faircloughem. Využití této metody pĜi mapování povahy urþitého
diskurzu pĜedpokládá zkoumání daného fenoménu na tĜech vzájemnČ propojených
analytických dimenzích – textové analýze konkrétní mediální produkce; analýzy diskurzivní
praxe zamČĜené na mechanismy produkce a konzumace daných textĤ; a koneþnČ analýzy
1

V tomto ohledu shledávám za zajímavý pĜedevším poznatek (odvozený z textĤ a vyjádĜení politických aktérĤ),
že v rámci diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti není typicky tematizován pĜedmČt samotného pĜizpĤsobení.
Zamlþeným pĜedpokladem zmínČného diskurzu je tak podle mého názoru nepĜizpĤsobení se legitimním
oþekáváním vČtšinové spoleþnosti a jejich sociálním normám, aniž by však byly zohlednČny možné strukturální
pĜekážky, které toto pĜizpĤsobení mohou ztČžovat.
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sociální praxe neboli institucionálních a socio-kulturních struktur, které podmiĖují existenci a
pĜetrvávání konkrétního typu diskurzu v þase.
K volbČ tohoto tématu mČ pĜivedla zejména má dlouholetá praxe terénního sociálního
pracovníka v jedné z þeských sociálnČ vylouþených lokalit obývaných zejména Romy. Mé
zkušenosti s životními podmínkami a zpĤsobem života romské minority se však pomČrnČ
razantnČ rozcházejí s mediálním obrazem, v nČmž bývají Romové nejþastČji vykreslováni.
Zvyšující se frekvence užívání oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk jsem ve
veĜejném prostoru zaregistroval v prĤbČhu roku 2007. ZároveĖ mi však nebylo pĜíliš jasné,
z jakých ideových zdrojĤ toto oznaþení þerpá svou legitimitu. PrávČ tento fakt a také to, že je
ono oznaþení þasto používáno v souvislosti s Romy, probudilo mĤj zájem o dané téma.
Rozhodl jsem se proto na možné pĜíþiny zmínČné diskrepance zamČĜit a pokusit se
podrobnČji ilustrovat procesy, které se na tomto zpĤsobu mediální reprezentace RomĤ mohou
podílet. Vzhledem k mé profesi sociálního pracovníka se v textu kromČ relevantních teorií
objeví také nČkteré poznatky vyplývající z mých profesních zkušeností. Jejich þelem bude
praktická ilustrace popisovaných fenoménĤ.
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2. Metodologie
V rámci této kapitoly se budu vČnovat metodologickým východiskĤm, které využívám pro
zpracování tématu mediálního diskurzu sociální nepĜizpĤsobivosti. Použita bude metoda
kritické diskurzivní analýzy. V krátkosti naþrtnu, jakým zpĤsobem konceptualizuje diskurz
M. Foucault a také východiska pĜístupu kritické diskurzivní analýzy jako celku. KonkrétnČji
se zamČĜím na pĜístup N. Fairclougha, který podává ucelený metodologický návod, jak pĜi
analýze mediálního diskurzu postupovat. Hlavním zdrojem inspirace bude jeho
tĜídimenzionální model studia diskurzu, který rozdČluje tĜi paralelní analytické roviny –
analýzu sociální praxe, analýzu diskurzivní praxe a analýzu textĤ. Vzhledem k velkému
množství þlánkĤ, jež se týkají tématu sociální nepĜizpĤsobivosti ve zpravodajství iDNES.cz,
vyjdu také z doporuþení J. Miesslera, jakým zpĤsobem zpracovávat velké množství
mediálních sdČlení v rámci kritické diskurzivní analýzy. ZmínČna budou rovnČž kritéria
výbČru þlánkĤ pro analýzu textu. Výzkumné okruhy vztahující se ke konkrétním projevĤm
diskurzu v mediální produkci budou zaĜazeny v kapitole vČnované analýze textu (kap. 5). Ty
budou vycházet jak z pĜedbČžné analýzy þlánkĤ, tak z analýzy sociální (kap. 3) a diskurzivní
praxe (kap. 4).

2.1 Pojetí diskurzu u Michela Foucaulta
Ideové zdroje a inspiraci kritické diskurzivní analýzy je možné hledat v osobČ M. Foucaulta a
jeho studiích teoretické i empirické povahy. Souþasní teoretici diskurzivní analýzy z jeho
pojetí diskurzu þasto vycházejí, modifikují je þi se k nČmu vztahují kriticky. BČžný úzus
rozdČluje Foucaultovo dílo do dvou následných období – archeologického a genealogického,
pĜiþemž stČžejní þást konceptualizace diskurzu pochází z období prvního.
Každá historická epocha je podle Foucaulta [2007] charakteristická svým jedineþným
kognitivním schématem, jež nazývá epistémé. To vymezuje okruh vČdČní, neboli to, co je
v daném historickém období možné považovat za pravdivé a urþuje hranice toho, co je možné
myslet, a o þem lze vypovídat. V principu je sice možné používat jazyk k vyjádĜení v podstatČ
neomezeného množství významĤ, ale o tom, zda budou pĜijímána rozhoduje právČ epistémé
dané epochy. V návaznosti na epistémé zavádí Foucault [2002] pojem diskurzivní formace a
diskurz coby skupinu výpovČdí, jež si nárokují pravdivost. Podle Foucaulta diskurz:
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netvoĜí nekoneþnČ opakovatelnou rétorickou þi formální jednotku … je tvoĜen omezeným
poþtem výpovČdí, pro nČž mĤže být definován soubor podmínek jejich existence. Diskurz
v tomto smyslu není ideální, neþasovou formou … je to v každém ohledu záležitost
historie – fragment historie … jednota a diskontinuita historie samé [2002: 180-181].

Hranice jednotlivých diskurzĤ jsou tedy mlhavé, neboĢ se diskurzy vzájemnČ pĜekrývají a
transformují v þase. Foucault zároveĖ vymezuje pojem diskurzivní praxe jako soubor
historicky a prostorovČ podmínČných anonymních pravidel, které definují urþitá þasová
období a podmínky vypovídání v daném socio-kulturním prostĜedí [2002: 181]. Podle
Foucaulta zároveĖ podléhají diskurzy urþité míĜe kontroly a ne všechny subjekty k nim mají
pĜístup. Foucault v této souvislosti Ĝíká, že ,… všechny regiony diskurzu nejsou stejnČ
otevĜené a pĜístupné; nČkteré jsou silnČ hájeny … zatímco jiné se zdají být otevĜené témČĜ ze
všech stran a bez pĜedchozího omezení k dispozici každému“ [1994: 20].2

2.2 Obecná spoleþná východiska kritické diskurzivní analýzy
Na kritickou diskurzivní analýzu (dále jen CDA) je možné nahlížet dvojí základní optikou. V
prvé ĜadČ jako na oznaþení stejnojmenného svébytného analytického pĜístupu N. Fairclougha,
jehož práce na dané téma je možné v souþasnosti považovat za jedny z nejvlivnČjších a
nejpropracovanČjších. V druhé ĜadČ pak jako na obecné oznaþení pĜístupĤ zabývajících se
analýzou diskurzu z kritických pozic, které se v pojetí rĤzných autorĤ více þi ménČ odlišují,
zároveĖ však sdílejí podstatné spoleþné filosofické, teoretické a metodologické principy, jež
umožĖují zaĜadit je pod spoleþné oznaþení CDA. Jorgensen a Phillips [2002] identifikují pČt
základních spoleþných znakĤ tČchto pĜístupĤ, které budou pĜiblíženy v následujících
odstavcích této kapitoly.
Prvním spoleþným rysem pĜístupĤ pod souhrnným oznaþením CDA je jejich nazírání
na sociální procesy a struktury jako na jevy, které mají z podstatné þásti lingvistickou povahu.
MínČn je tím post-strukturalistický pĜedpoklad, že sociální svČt není jednou pro vždy danou
entitou, ale je neustále konstruován pomocí významĤ, které zprostĜedkovávají zpĤsoby
užívání jazyka. V tomto zpĤsobu nazírání je právČ jazyk klíþem a jediným možným
prostĜedkem umožĖující jednotlivcĤm pĜistupovat k sociální realitČ. Diskurz je tak chápán
2

V pozdČjší genealogickém období upírá Foucault [2000: passim] svou pozornost na vztah mezi mocí a
vČdČním. V jeho pojetí se moc nevztahuje ke konkrétním aktérĤm (jednotlivcĤm, institucím þi státu), ale je
rozšíĜena napĜíþ sociálnem, které souþasnČ utváĜí. Její povaha tak není þistČ opresivní, je rovnČž produktivní
silou formující jednotlivé diskurzy a obecnČ také podobu sociálního svČta.
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jako forma sociální praxe, jež má podstatnou roli v utváĜení sociálního svČta. Podle Jorgensen
a Phillips je v tomto ohledu cílem kritické diskurzivní analýzy (vlastní pĜeklad) „... osvČtlit
lingvisticko-diskurzivní dimenzi sociálních a kulturních fenoménĤ a procesy zmČny v pozdní
modernitČ.“ [2002: 61] Lingvistická analýza diskurzu se však typicky neomezuje pouze na
psané a mluvené texty, ale rovnČž na obrazové figury jako jsou napĜ. fotografie þi malby.
Také ty jsou analyzovány a interpretovány pomocí podobných metod, jaké jsou užívány v
pĜípadČ textĤ v pravém slova smyslu.
Druhou distinktivní charakteristikou CDA je premisa vzájemnČ se ovlivĖujícího
vztahu mezi diskurzem a ostatními formami sociální praxe. Diskurzivní praktiky sociální svČt
tedy nejenom utváĜí, ale zároveĖ jsou jím také utváĜeny a tvarovány. Jinými slovy na rozdíl
od striktnČ post-strukturalistického pĜístupu, který chápe sociální realitu jakožto
determinovanou výhradnČ hrou jednotlivých diskurzĤ snažících se o nadvládu nad ostatními,
není z hlediska CDA diskurz všeobjímající substancí, ale je ohraniþen ve vztahu k ostatním
nediskurzivním praktikám sociálního svČta [Jorgensen, Phillips 2002: 61-62].
Dalším rysem CDA pĜístupĤ je požadavek na zakotvení lingvistické analýzy textĤ v
jejich konkrétním sociálním kontextu. Texty tak nejsou samostatnČ stojícími analytickými
jednotkami v tradiþním lingvistickém smyslu, ale výzkumník by v ideálním pĜípadČ mČl brát
v úvahu také jejich vztah k dalším textĤm (intertextualitu), mechanismy jejich produkce a
konzumace a relevanci vĤþi dalším diskurzivním i nediskurzivním sociálním praktikám
[Jorgensen, Phillips 2002: 62-63].
V rámci pĜístupĤ CDA je rovnČž explicitnČ pĜedpokládáno, že každý diskurz více þi
ménČ plní urþitou ideologickou funkci. Úþelem jednotlivých diskurzivních praktik je tak dle
kritické diskurzivní analýzy snaha o (vlastní pĜeklad) „... vytváĜení a reprodukci nerovných
mocenských vztahĤ mezi sociálními skupinami ... mezi sociálními tĜídami, ženami a muži,
etnickými minoritami a majoritou.“ [Jorgensen, Phillips 2002: 62-63] Moc není chápána ve
foucaultovském smyslu jako obecná produktivní síla, která náleží jednotlivým aktérĤm s
rĤznými zájmy, ale je zdĤrazĖován její represivní charakter udržující urþité sociální skupiny v
podĜízeném postavení. V tomto ohledu se CDA spíše než k post-strukturalismu pĜiklání k
marxistickému pojetí ideologie.
KoneþnČ adjektivum kritická se vztahuje k základním cílĤm CDA. Ty spoþívají ve
snaze poukázat na skryté þi subtilní komunikaþní vzorce, které slouží k udržování nerovného
statu quo a (vlastní pĜeklad) „... pĜispČt k sociální zmČnČ, stejnČ jako rovnČjším mocenským
vztahĤm v procesu komunikace a spoleþnosti obecnČ.“ [Jorgensen, Phillips 2002: 64] Z výše
uvedeného je evidentní, že CDA není ani zdaleka pĜístupem založeným na hodnotové
13

neutralitČ. Od výzkumníka vyžaduje zaujetí odmítavého stanoviska k nerovnému rozložení
moci ve spoleþnosti, pĜiþemž výsledky jeho výzkumu by mČly v ideálním pĜípadČ napomoci
toto nerovnomČrné rozdČlení sil narušit.

2.3 Kritická diskurzivní analýza Normana Fairclougha
Fairclough [1995] zavádí pro potĜeby CDA vlastní tĜídimenzionální model analýzy diskurzu,
který umožĖuje empiricky zkoumat vztah mezi komunikaþním jednáním a širším sociokulturním prostĜedím, v nČmž (v našem pĜípadČ mediální sdČlení) vzniká. Tento model
pĜístupu ke zkoumání diskurzu se sestává z textové analýzy, analýzy procesĤ produkce a
konzumace textĤ a analýzy sociálního, politického a institucionální rámce, který pĜedchozí
analytické roviny zastĜešuje. ZmínČný model reflektuje Faircloughovo pĜesvČdþení, že
jakákoli forma promluvy resp. použití jazyka je (vlastní pĜeklad ) „… historicky a sociálnČ
ukotvenou formou akce, která je v dialektickém vztahu s ostatními aspekty sociálna“
[Fairclough 1995: 54]. Diskurz a zpĤsoby používání jazyka jsou tedy podle Fairclougha
sociálním svČtem utváĜeny, stejnČ jako jej mají schopnost utváĜet a transformovat.

produkce textu

TEXT

konzumace textu

DIKURZIVNÍ PRAXE

SOCIÁLNÍ PRAXE
TAB. 1:

tĜídimenzionální model CDA [Fairclough 1995:59]

V této perspektivČ se jakékoli použití jazyka ve formČ konkrétního sdČlení sestává ze tĜí
propojených dimenzí [Jorgensen, Phillips 2002: 68]:

14



jde o text ve formČ písemnosti, ústního sdČlení þi obrazového materiálu



diskurzivní praxe, která zahrnuje zpĤsoby produkce a konzumace textĤ



sociální praxe - širšího socio-kulturního rámce, v nČmž jednotlivé typy diskurzĤ existují

Analýza sociální praxe mĤže podle Fairclougha probíhat na mnoha rĤzných úrovních lišících
se mírou abstrakce. Poþínaje okamžitým situaþním kontextem zkoumaného sdČlení, pĜes
konkrétní institucionální praktiky, jež jeho podobu bezprostĜednČ ovlivĖují, až po širší
sociální a kulturní rovinu. Poslední zmínČnou úroveĖ ztotožĖuje Fairclough zejména
s analýzou ekonomického, politického (s dĤrazem na roli moci a ideologie) a kulturního
(utváĜení hodnot a identit) rámce dané spoleþnosti [Fairclough 1995: 62].
Diskurzivní praxe je podle Fairclougha zprostĜedkujícím þlánkem mezi textem a
sociální praxí. Její analýza se soustĜedí na nejrĤznČjší aspekty procesu produkce a konzumace
textĤ. V pĜípadČ analýzy masových médií jde pĜedevším o zkoumání zpĤsobu, jakým dochází
k pĜetváĜení událostí do formy mediálních sdČlení, stejnČ jako významových posunĤ, ke
kterým bČhem tohoto procesu dochází. Výzkumník se také mĤže zamČĜit na stopování
ĜetČzce, který jednotlivé texty propojuje, stejnČ jako na mnoho dalších rysĤ, které jsou závislé
na povaze zkoumaného jevu a specifických otázkách, na nČž ve svém výzkumném projektu
hledá odpovČć. V druhé podstatné rovinČ analýzy diskurzivní praxe se ohniskem zkoumání
stává samotné publikum. PĜedevším to, jak pĜedkládané mediální sdČlení interpretuje a do
jaké míry je jimi ovlivĖováno [Fairclough 1995: 58-59]. NicménČ, jak podotýkají Jorgensen a
Phillips [2002: 82], skuteþnČ se této fázi analýzy vČnuje jen nepatrná þást výzkumníkĤ CDA.3
UpozorĖují, že ani samotný Fairclough sociologicky nezkoumá proces, kterým jsou texty
kódovány a dekódovány. Daleko þastČji vychází jen z lingvistické analýzy textĤ a zamČĜuje se
na prolínaní jednotlivých diskurzĤ (interdiskurzivitu), v nich obsažených.
KoneþnČ analýza textĤ v zásadČ vychází z tradiþních nástrojĤ lingvistiky a soustĜećuje
se na formální i významové rysy použitého jazyka – syntaxi, sémantiku a také pragmatiku.
Fairclough souþasnČ hovoĜí o možnosti zkoumat text na tĜech paralelních rovinách:
reprezentaþní, která se zamČĜuje na reprezentaci a rekontextualizaci sociální praxe a text coby
nositele urþité ideologie; identitární, jež obnáší zpĤsoby konstrukce identit aktérĤ, kteĜí jsou
zapojeni ve sdČlované události – mohou jimi být samotní reportéĜi, „tĜetí strana“, o které je
vypovídáno, þi pĜímo publikum; vztahová rovina zahrnuje zkoumání relací, v jakých jsou

3

Není se ostatnČ þemu divit. ZvláštČ v pĜípadČ textĤ produkovaných masovými médií se zdá být zkoumání jejich
recepce a vlivu na znaþnČ heterogenní publikum takĜka nemožným úkolem. PĜibližným vodítkem tak podle
mého názoru mohou být jen obecné hypotézy a teorie úþinkĤ médií.
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jednotlivé subjekty v textech vykreslovány (napĜ. vztah expert-politik; reportér-publikum
apod.) [1995: 5].
ZároveĖ je však nutné podotknout, že ne všechny popsané metody je nutné
v konkrétním výzkumném projektu obsáhnout cele. To, zda se CDA zamČĜí spíše na jeden
z aspektĤ popsaného tĜídimenzionálního modelu, záleží ryze na povaze výzkumného zámČru.
Jinými slovy (vlastní pĜeklad) „… není zde ustálená procedura analýzy þi podoby výsledného
materiálu: výzkumný design by mČl být stĜižen na míru potĜebám konkrétního projektu“
[Jorgensen, Phillips 2002: 76].
Posledním aspektem Faircloughova pĜístupu, o kterém bude v této kapitole v krátkosti
pojednáno, je jeho koncept Ĝádu diskurzu, který z þásti pĜebírá od M. Foucaulta. Za Ĝád
diskurzu oznaþuje Fairclough [2006: 200-201] otevĜený systém vztahující se ke specifické
oblasti sociálna, jež je tvoĜen sumou všech diskurzivních typĤ a žánrĤ, které jsou v této oblasti
typicky využívány. Tento systém je naklonČný zmČnČ ve chvíli, kdy do nČj zaþínají pronikat
diskurzy z jiných diskurzivních ĜádĤ. Podle Fairclougha usilují jednotlivé diskurzivní Ĝády
v hegemonickém zápase o dominantní postavení, které mĤže vyústit ve více þi ménČ zásadní
zmČnu spoleþenského uspoĜádání. Jorgensen a Phillips [2002: 72] ilustrují Faircloughovy
úvahy na pĜíkladu britského systému zdravotní péþe4, kde došlo k nahrazení wellfare diskurzu
(þi také diskurzu sociálního zabezpeþení) neoliberálním konzumním diskurzem, ve kterém je
nemocný chápan nikoli jako pacient, ale coby zákazník.5 V návaznosti na marxistickou teorii
hovoĜí v této souvislosti Fairclough [2006: 207-215] o procesu komodifikace sociální sféry.

2.4 Kritická diskurzivní analýza masových médií
Klíþový metodologický problém, pĜed kterým se ocitá výzkumník analyzující konkrétní
mediální diskurz, spoþívá v nutnosti rozhodnout se, jak naložit s potenciálnČ velkým
množstvím mediálních sdČlení, jež daný diskurz konstituují. První a pomČrnČ zásadní volba
þasto spoþívá už ve výbČru výzkumné metody. Nabízí se kvantitativní obsahová analýza, se

4

Neþasová [2001: 78] vztahuje tento posun k širšímu spektru britské sociální sféry, kde s koncem 80. let 20.
století došlo k nahrazení wellfare diskurzu tzv. novým konzumerismem, který mj. spoþívá v pronikání þistČ
podnikatelských subjektĤ do oblasti veĜejných služeb.
5
Podobný ekonomizující trend je podle mého názoru možné sledovat i na vývoji sociální politiky v ýR.
Dominuje zde diskurz oznaþující uživatele sociálních služeb jakožto klienty, s nimiž se sjednává zakázka þi
kontrakt, jehož naplnČní je posléze podrobeno evaluaci. Nástup konzumního diskurzu je podle mého soudu
možné pozorovat také na pĜípadČ þeského vysokého školství. Podle pĜedstavitelĤ souþasné vládní koalice by do
nČj mČly být v budoucnu zavedeny tržní mechanismy, které zvýší konkurenci mezi studenty i vysokými školami,
zvýší kvalitu vzdČlání a uleví státnímu rozpoþtu.
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všemi jejími omezeními, která nicménČ umožĖuje na základČ pĜedem definovaných jednotek
analyzovat i stovky textĤ. SouþasnČ však s rizikem podstatné ztráty významu a kontextu
zkoumaného fenoménu. Kvalitativní CDA naproti tomu umožĖuje zkoumat texty dostateþnČ
do hloubky, ovšem s vČdomím, že bude tĜeba omezit zkoumaný vzorek jen na nevelký poþet
þlánkĤ, neboĢ je extrémnČ nároþná na analytikĤv þas6. Takový postup by spoþíval v provedení
dílþích diskurzivních analýz jednotlivých þlánkĤ a jejich závČreþnou obsáhlou syntézu.
Miessler naproti tomu navrhuje konstruktivní spojení výhod obou pĜístupĤ, které
obnáší kvalitativní analýzu textu na základČ významu, bez závislosti na nutnosti zkoumat
formální lingvistické kategorie. V jeho podání analytik CDA definuje vlastní významové
jednotky, jež se v daných textech opakovanČ vyskytují. Na rozdíl od obsahové analýzy je však
nedefinuje pĜedem, ale þiní tak až v prĤbČhu samotné analýzy. Konstatuje, že oproti:
obtížnČ realizovatelné „sérii diskurzivních analýz“ jsou sice výsledky komunikovatelné a
nepĜedstavují takovou zátČž ani pro výzkumníka, ani pro þtenáĜe, dochází ze ovšem ke
ztrátČ významu … analytik (však – pozn. autora) mĤže tyto ztráty kontrolovat a zachovat
tak to, co považuje za klíþové. Na úkor nepodstatných detailĤ, které by odvádČly
pozornost, tak má možnost zdĤraznit klíþové aspekty analyzovaného diskurzu a jejich
vazby na sociální kontext, rĤzné pravidelnosti a variace, eventuálnČ vývoj diskurzu
v þase. [2008:120]

2.5 VýbČr textĤ pro analýzu
Pro textovou analýzu budou využity þlánky publikované na portálu IDNES.cz v jeho
zpravodajské sekci. Kritériem výbČru je tématické zamČĜení na problematiku spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti. K analýze tedy budou využity jen þlánky, které s tímto tématem explicitnČ
pracují. Do výbČru bude zahrnuto 124 mediální sdČlení, poþínaje rokem 2006 až 2009.
Toto þasové ohraniþení má své metodologické opodstatnČní. S rokem 2006 se ve
zpravodajství iDNES.cz oproti letĤm minulým podstatnČ zvýšil poþet þlánkĤ, v nichž se
operuje s pojmem spoleþenská nepĜizpĤsobivost. V následujících letech se tento trend
prohloubil a kulminoval v roce 2009. V roce 2010 se poþet þlánkĤ s výskytem tohoto pojmu
snížil a zároveĖ došlo k restrukturalizaci portálu iDNES.cz, ve kterém se vydČlila samostatná
rubrika Kraje, která se vČnuje regionálnímu zpravodajství. Ta je formálnČ nezávislá na

6

Miessler [2008: 118] odhaduje þas strávený samotnou analýzou textu pĜibližnČ dvaceti þlánkĤ na zhruba jeden
až tĜi mČsíce usilovné práce s koneþným výstupem þítajícím 50-100 stran textu.
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zpravodajské sekci iDNES.cz [Rozbalte… 2010]. PrávČ druhý dĤvod sehrál nejzásadnČjší roli
v rozhodnutí þlánky publikované v roce 2010 do analýzy nezahrnout.
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GRAF 1: þlánky s

tematikou sociální nepĜizpĤsobivosti publikovaných od jeho vzniku do roku 2010

DĤvody, proþ byla pro analýzu mediálních textĤ vybrána právČ zpravodajská þást portálu
iDNES.cz, jsou dvojího druhu. Jednak jde o informaþní server, který v posledních pČti letech
zvítČzil v þtenáĜské anketČ oblíbenosti KĜišĢálová lupa (kap. 4.7). Druhý dĤvod je pak ryze
pragmatický. Na rozdíl od dvou dalších nejþtenČjších zpravodajských serverĤ Novinky.cz a
Aktualne.cz umožĖuje systematické vyhledávání publikovaných þlánkĤ i nČkolik let zpČtnČ.
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3. Sociální praxe
PĜedmČtem analýzy sociální praxe konkrétního diskurzu je zmapování sociálních a kulturních
vztahĤ a struktur, které konstituují širší kontext dané diskurzivní praxe. Jak už bylo Ĝeþeno
dĜíve, mohou mít podle Fairclougha tyto aspekty, jež se podílejí na výsledné podobČ diskurzu,
diskurzivní i nediskurzivní povahu. V rámci této kapitoly se tedy s ohledem na téma
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti zamČĜím na tĜi základní dimenze sociální praxe, které považuji
za relevantní.
Popíšu možné teoretické a právní koĜeny diskurzu sociální nepĜizpĤsobivosti.
KonkrétnČ se budu soustĜedit na ukotvení pojmu spoleþenské nepĜizpĤsobenosti v právním
Ĝádu ýeskoslovenska a pozdČji také samostatné ýeské republiky a s ním související nepĜíliš
úspČšné pokusy tento termín etablovat na akademické úrovni.
Také mne bude zajímat problematika chudoby a sociálního vylouþení. Jednak proto, že
jsou texty referující o spoleþenské nepĜizpĤsobivosti nejþastČji prostorovČ situovány do
lokalit, které bývají oznaþovány za sociálnČ vylouþené. Jednak díky nahrazení pojmu
spoleþenská nepĜizpĤsobenost termínem sociální vylouþení, ke kterému v þeském právním
Ĝádu došlo v roce 2006.
Poslední dimenze analýzy sociální praxe bude vČnována reálné situaci romské
minority v ýR. PrávČ Romové jsou v analyzovaných textech spojováni s tzv. sociální
nepĜizpĤsobivostí. Na rozdíl od pĜedchozích dvou má tato rovina sociální praxe pĜevážnČ
nediskurzivní charakter.

3.1 Teoretické a právní koĜeny konceptu sociální nepĜizpĤsobivosti
PĜestože v souþasné dobČ neexistuje adekvátní uznávaná vČdecká teorie, která by pojem
sociální nepĜizpĤsobivost alespoĖ fragmentárnČ vymezovala, lze podle mého názoru do jisté
míry sledovat jeho návaznost na koncept spoleþenské nepĜizpĤsobenosti, s nímž se v
sociálních vČdách (zejména sociální práci) a právním Ĝádu operovalo v minulosti. Úþelem
následující kapitoly je rámcové pĜedstavení teorie spoleþenského nepĜizpĤsobení, která by pro
pozdČjší analýzu mediálních textĤ vztahujících se k tzv. sociální nepĜizpĤsobivosti poskytla
žádoucí referenþní rámec. Je však tĜeba dodat, že texty, ze kterých teoretické ukotvení tohoto
pojmu rekonstruuji, jsou do znaþné míry zatíženy kontextem spoleþnosti reálného socialismu
a jako takové jsou do znaþné míry normativní. Jinými slovy: spíše než stav tehdejšího
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vČdeckého poznání reflektují právní pĜepisy, ve kterých tento pojem oznaþoval rozmanitou
paletu sociálních deviací.

3.1.1 Teorie spoleþenské nepĜizpĤsobenosti
Nakoneþný [1972] oznaþuje stav spoleþenského nepĜizpĤsobení jako výsledek neúspČšného
procesu socializace jedince. Za distinktivní znaky socializovanosti pak pokládá kromČ
vnímavosti vĤþi sociálním stimulĤm také adekvátní pĜizpĤsobení životu v dané skupinČ [1972:
28]. Pojem spoleþensky nepĜizpĤsobení lidé podle Nakoneþného „ … vyjadĜuje pestrou a
etiologicky a fenomenálnČ nejednotnou skupinu jedincĤ s nežádoucími konfliktními vztahy k
jiným jedincĤm, skupinám nebo spoleþnosti vĤbec.“ [1972: 31]. ZároveĖ však upozorĖuje, že
spoleþenská nepĜizpĤsobenost7je ponČkud široký a mnohoznaþný termín, který je zvláštČ v
psychologické literatuĜe zatížen negativním významem spojeným s jakýmkoli konfliktním
vztahem jedince ke spoleþnosti ve smyslu individuální psychopatologie. DĤležitým kritériem,
jež blížeji vymezuje neadaptovanost jedince je v souladu s dominantním dobovým étosem
adjektivum nežádoucí konflikt, které Nakoneþný chápe jakožto normativní hledisko vztahující
se k duševnímu zdraví, stejnČ jako spoleþenskému zájmu, jež chápe jako komplementární.8
KromČ výše uvedeného vymezení Nakoneþný [1972] dodává, že spoleþenská
nepĜizpĤsobenost nemĤže být chápána jako definitivní stav existence þlovČka, neboĢ proces
sociální adaptace resp. socializace je fundamentálnČ dynamický a nikdy nekonþí.
Za jeden ze základních pĜedpokladĤ spoleþensky pĜizpĤsobené osobnosti chápe
Nakoneþný socializací efektivnČ osvojenou schopnost jedince vyrovnat se s frustrací vzniklou
z nemožnosti bezprostĜednČ uspokojit své individuální zájmy v rámci existujících sociálních
norem. ZároveĖ upozorĖuje, že psychologický model pĜizpĤsobení není z teoretického
hlediska dostaþující, neboĢ prostá spoleþenská konformita neznamená nutnČ také
pĜizpĤsobenost [1972: 49-50]. Nakoneþný se, ve snaze dále precizovat pojem sociální
nepĜizpĤsobenost, obrací ke klasifikaci Konopnického, jenž pĜedpokládal dvČ základní formy
maladjustace – inhibovanou a agresivní. První skupina vykazuje podle Konopnického
[Nakoneþný 1972: 51-54] projevy útlumĤ v chování, zahrnující nedostatek dĤvČry k novým
vČcem, osobám a situacím; deprese; stažení se z reality a nedĤsledné jednání. Druhá obnáší
demonstrativnČ-bojové chování, jež je charakterizováno jako nepĜátelství vĤþi dospČlým;
7

Nakoneþný [1972] ekvivalentnČ pracuje s pojmy maladjustace, maladaptace a nepĜizpĤsobivost.
Slovní spojení nežádoucí konflikt je takto specifikováno s ohledem na Marxovu teorii tĜídního boje, jakožto
konfliktu univerzálnČ platného a legitimního.
8
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nepĜátelství vĤþi dČtem; mírnČjší formy asociálního chování a asociálnost. Je však evidentní,
že i tato popisovaná psychologizující klasifikace spoleþenské nepĜizpĤsobenosti je natolik
všezahrnující9, že si je možné klást otázku, zda je z teoretického hlediska stále ještČ nosná.
Z jiné než psychologicky normativní perspektivy, pĜistupuje ke konceptu sociální
nepĜizpĤsobenosti Osmanþík [1972]. Ten spoleþenskou neadaptovanost rovnČž vnímá jako
stav konfliktu jedince s historicky a kulturnČ podmínČnými normami spoleþnosti. Dodává
však souþasnČ, že mnoho sociálnČ patologických jevĤ nevyplývá ani tak ze spoleþenské
nepĜizpĤsobenosti jedince, jako jsou spíše znakem adaptace na urþitou sociální situaci, þi
normy deviantní subkultury, jíž je jednotlivec þlenem, nebo na þlenství v ní aspiruje.
Osmanþík rovnČž zdĤrazĖuje, že deviantní chování nemĤže být chápáno jako dČdiþné,
pĜestože je ho možné pozorovat u konkrétních rodin po nČkolik generací. Tato situace je podle
nČj vysvČtlitelná „ … sociálním pĜenosem urþitých zpĤsobĤ chování charakteristických pro
jisté subkultury.“ [1972: 11] To, že se nČkteĜí lidé systematicky porušují spoleþenské normy
dává do souvislosti nikoli s jejich psychologickými dispozicemi, ale se sociální dezorganizací
a anomickým stavem moderních spoleþností (kapitalistických i socialistických10), ve kterých
mohou zažívat obtížnČ snesitelné pocity odcizení a nemožnosti naplnČní na nČ kladených
rolových oþekávání.
ZĜejmČ nejménČ rozporná definice spoleþenské nepĜizpĤsobenosti, jíž je možné v
dostupné dobové literatuĜe nalézt, spoþívá v prostém distinktivním výþtu konkrétních sociálnČ
patologických jevĤ a skupin obyvatel pod tuto kategorii Ĝazených. Tímto zpĤsobem postupuje
Pavlok [srov. Haluza 1983: kap. 1], který de facto pouze reflektuje stav tehdejší úzu
užívaného v sociální práci11, aniž by se pouštČl do teoretické konceptualizace pojmu
nepĜizpĤsobenosti. Pavlok mezi obþany spoleþensky nepĜizpĤsobené poþítá: „ … a) osoby s
trestnou þinností, b) osoby propadlé alkoholu nebo jiným toxickým látkám, c) osoby žijící v
dĤsledku psychopatologie nebo jiných okolností zpĤsobem nedĤstojným obþana socialistické
spoleþnosti.“ [1974: 4] Pro úþel studia konceptu nepĜizpĤsobenosti v návaznosti na studovaný
mediální diskurz se zdá úþelné pozastavit se zejména nad posledním bodem. Ten podle
Pavloka zahrnuje rĤznorodou paletu podskupin, která zahrnuje prostitutky, lidi vyhýbající se
práci a ty, kteĜí þasto mČní zamČstnání, dále osoby žijící pĜíživnickým zpĤsobem života, aniž
9

V tomto vymezení je možné pod spoleþenskou nepĜizpĤsobenost zahrnout tak rĤznorodé projevy individuální
psychopatologie, jakými jsou rozliþné formy poruch osobnosti, duševní a vývojové poruchy apod..
10
ZmiĖovaný materiál je samozĜejmČ do znaþné míry poplatný dobovému étosu a marxistické teorii. KonkrétnČ
Osmanþík [1972] zdĤrazĖuje, že je tĜeba výskyt sociálnČ patologických jevĤ v tehdejším ýeskoslovensku
interpretovat s ohledem na to, že je socialistická spoleþnost pouze pĜechodnou fází na cestČ ke spoleþnosti
komunistické, která bude nutnČ tČchto konfliktĤ prosta. Výskyt spoleþensky nežádoucích jevĤ, tak v souladu s
marxistickou teorií popisoval jako pĜetrvávající rezidua pĜedchozího kapitalistického uspoĜádání.
11
Pospíchal uvádí, že se toto vymezení ustálilo s metodickým naĜízením MPSV ýSR v roce 1974 [2010: 10].
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by se však zároveĖ dopouštČli trestné þinnosti, lidi potulující se a ti bez stálého bydlištČ, stejnČ
jako lidé mentálnČ a sociálnČ zaostalí [1974: 5-6]. Nutno však podotknout, že z analytického
hlediska je tato optika stále znaþnČ všeobjímající, neboĢ zahrnuje širokou škálu projevĤ
antisociálního chování s odlišnou etiologií i prognózou.
V souþasné (zejména etopedické) literatuĜe nebyl pojem sociálnČ nepĜizpĤsobená
osoba dále podrobnČji zkoumán a rozpracován. Používá se tudíž k oznaþení podobného
okruhu osob a sociálních deviací, které byly popsány v pĜedchozím odstavci. NapĜ. Vocilka
[1994: 23] tento termín nijak neprecizuje a pouze konstatuje výþet kategorií, které kopírují
tehdejší platnou legislativu. Na rozdíl od ostatních autorĤ však pracuje rovnČž s pojmem
sociálnČ nepĜizpĤsobiví, který vztahuje k mládeži, jejíž sociálnČ patologické jednání nemá
trvalý charakter. Zdá se však, že nejde o termín, který by se v této souvislosti v odborné
literatuĜe hloubČji etabloval. Také Tomeš se pĜiklání k výþtu typĤ antisociálního jednání, které
pĜedkládá Pavlok a souþasnČ dodává, že „(sociálnČ – pozn. autora) (n)epĜizpĤsobení obþané
netvoĜí jednotnou ucelenou skupinu, ale výraznČ strukturované society, odlišné od pĜíþin své
nepĜizpĤsobenosti. Pro oznaþení tČchto skupin se užívá také výraz marginální … skupiny“
[2001: 158].
Spoleþným rysem všech výše zmínČných pĜístupĤ ke konceptu sociální
nepĜizpĤsobenosti je absence explicitního dĤrazu na faktor etnicity nositelĤ tohoto oznaþení.
Daleko spíše se v jejich rámci pracuje s individuální psychopatologií a antisociálním
jednáním, které mohou být substrátem pro utvoĜení sociální skupiny nikoli však naopak.
Uvedení autoĜi tedy jinými slovy nepĜedpokládají, že by pouhá pĜíslušnost k urþitému etniku,
konkrétnČ RomĤm, mohla na úrovni jednotlivce automaticky znamenat dispozice k
antisociálním a psychopatologickým projevĤm. NČkteĜí další autoĜi [srov. Nesétová,
Hortvíková 2004; Tichý 2007] sice ve svých pracích Romy mezi sociálnČ nepĜizpĤsobené
(skupiny) výslovnČ Ĝadí, ale þiní tak zcela arbitrárnČ a bez dalších komentáĜĤ, jež by toto
zaĜazení teoreticky opodstatĖovaly.12

3.1.2 Zakotvení sociální nepĜizpĤsobenosti v právním Ĝádu
Jak uvádí Pospíchal [2010: 10] pĜešel pojem sociální nepĜizpĤsobenost do þeskoslovenského
právního Ĝádu spolu s provádČcí vyhláškou k zákonu o soc. zabezpeþení þ. 130/1975 Sb.

12

V obou pĜípadech operují autoĜi daleko þastČji s konceptem sociálního vylouþení a nepĜizpĤsobenost je
okrajovČ a neurþitČ zmiĖována v souvislosti s procesem socializace.
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vydanou MPSV ýSR. Sociální nepĜizpĤsobenost byla vymezena témČĜ identickým zpĤsobem,
jakým ji nastiĖuje Pavlok [1974: 4]. Tento výþet byl pozdČji se zmČnou státního uspoĜádání
pouze doplnČn a kosmeticky13 upraven vyhláškou þ. 182/1991 Sb. MPSV následujícím
zpĤsobem:


osoby propuštČné z výkonu trestu odnČtí svobody



osoby, proti nimž je vedeno trestní Ĝízení, popĜípadČ jim byl výkon trestu odnČtí svobody
podmínČnČ odložen a který ji (sociální péþi – pozn. autora) potĜebují k pĜekonání nepĜíznivých
sociálních dopadĤ



obþané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteĜí sociální péþi potĜebují v Ĝešení
sociálních situací



obþané žijící nedĤstojným zpĤsobem života



obþané propuštČní ze školských zaĜízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení
zletilosti

PĜijetí obou tČchto variant právních norem však, podle Pospíchal [2010: 12], nebylo jejich
adresáty, v podobČ sociálních kurátorĤ, nijak bezvýhradnČ akceptováno. Už v roce 1977 na
Mezinárodním semináĜi k otázkám postpenitenciární péþe konaném v Praze, zahrnoval jeden
z jeho výstupĤ konstatování, že oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobená osoba není z
praktického i etického hlediska pĜíliš vhodné, neboĢ smČšuje pachatele trestných þinĤ s lidmi
bez kriminální minulosti, což mĤže být pro druhou skupinu z mnoha rĤzných hledisek
stigmatizující. Pospíchal dále dokládá, že:
Naposledy na pejorativnost a silné pĜedlistopadové konotace ... poukázala pracovní skupina
sociálních kurátorĤ pĜi MPSV v roce 2001, souþasnČ navrhla zmČnu pojmenování na ‚þlovČk
ohrožený sociálním vylouþením‘. Tuto iniciativu podpoĜila i Sekce sociálních kurátorĤ a svou
II. celorepublikovou konferenci, konanou v kvČtnu 2002, pojmenovala: ‚Chudoba a sociální
vylouþení‘, þímž se pĜihlásila k sociálnímu vylouþení (oproti spoleþenské nepĜizpĤsobenosti)
jakožto stavu, jež je ohrožující pro vČtšinu klientĤ kurátora. [Pospíchal 2010: 12]

V souþasnosti platná legislativa skuteþnČ od používání a vymezování pojmu spoleþensky
nepĜizpĤsobení upouští a nahrazuje jej termínem osoby, jejichž zpĤsob života mĤže vést ke
konfliktu se spoleþností a osoby ohrožené sociálním vylouþením.14 K této zmČnČ došlo s
13
14

V pĜedposledním bodČ byl vypuštČn dovČtek o socialistické spoleþnosti.
Tichý [2007] nicménČ poukazuje na fakt, že termín sociálnČ nepĜizpĤsobená osoba nadále pĜetrvává v
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pomČrnČ zásadní rekodifikací celé jedné z oblastí þeské sociální politiky v souvislosti s
pĜijetím zákona o sociálních službách þ. 108/2006 Sb. a nČkterých dalších právních norem.

3.1.3 Shrnutí
ZávČrem je možné konstatovat, že pojem sociální nepĜizpĤsobenost evidentnČ není a nikdy
nebyl dostateþnČ teoreticky ukotvený termín a jen obtížnČ mĤže aspirovat na ucelenou teorii,
jež by byla schopna reflektovat sociální realitu. Budí spíše dojem konceptu budovaného ex
post, na základČ legislativy konkrétnČ vytvoĜené pro potĜeby sociálních kurátorĤ,
zamČstnaných na mČstských národních výborech a pozdČji na mČstských úĜadech. V odborné
literatuĜe pojem spoleþensky nepĜizpĤsobená osoba zĜejmČ pĜetrvává pĜedevším ze zvykových
dĤvodĤ a jeho význam je okrajový. Zahrnuje pomČrnČ široký rozsah jevĤ od individuálních
psychopatologií, k antisociálním projevĤm až po konkrétní sociálnČ deklasované a
marginalizované skupiny. ZĜídkakdy se však vztahuje také na (etnické) skupiny, v nichž
þlenství nevzniká volbou. NČkteĜí autoĜi, pĜedevším vysokoškolských skript, pĜesto mezi
spoleþensky nepĜizpĤsobené osoby (þi alternativnČ nepĜizpĤsobivé) Romy Ĝadí. NicménČ
zároveĖ obšírnČji nezdĤvodĖují, z jakého dĤvodu tak þiní.
Souþasný právní Ĝád ýeské republiky od užívání oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivá
osoba upouští. Je nahrazen pojetím sociální exkluze, které implicitnČ naþrtává dialektický
vztah mezi dlouhodobým pĜerváváním nepĜíznivé sociální situace urþitých skupin a osob a
zbytkem spoleþnosti. Vina za situaci tČchto osob a marginalizovaných skupin není
pĜisuzována striktnČ jim samotným a jejich neschopnosti úspČšnČ se socializovat, resp. se
adaptovat na platné spoleþenské normy. Zajímavý je v tomto ohledu fakt, že pĜestože s
koncem kalendáĜního roku 2006 pĜestává mít pojem sociální nepĜizpĤsobenost zásadnČjší
oporu v legislativČ, byl právČ tento rok ve znamení nárĤstu mediálních textĤ (kap 2.5) ve
zpravodajství iDNES.cz, které spoleþenskou nepĜizpĤsobivost tematizovaly.
Teoretický koncept sociální nepĜizpĤsobenosti tedy mĤže být podle mého názoru jen
stČží považován za plnohodnotnou souþást akademického diskurzu15. V tomto ohledu je
zĜejmČ relevantnČjší hovoĜit o sociální nepĜizpĤsobenosti jako diskurzu právním. PĜestože
v þeském zákonodárství pĜetrvávají už jen nČkteré jeho fragmenty, tak se domnívám, že mĤže
nČkterých nenovelizovaných pĜedpisech nižší právní závaznosti.
15
V rámci teorie sociálních deviací lze sice hovoĜit o tzv. biologizujících koncepcích sociálních deviací. PĜíþiny
výskytu sociálních deviací ztotožĖují s urþitými anatomickými a fyziologickými predispozicemi þlovČka, který
je „zrozen ke zloþinu“. Nevztahují se však na kategorii etnika, národnosti þi rasy, ale výluþnČ jednotlivcĤ [Hrþka
2001: 153-162].
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dobĜe sloužit pĜi hledání ideologických zdrojĤ mediálního diskurzu sociální
nepĜizpĤsobivosti. Zejména mínČno v souvislosti se zkoumáním identit a charakteristik, které
jsou „spoleþensky nepĜizpĤsobivým“ lidem v mediálních textech pĜisuzovány žurnalisty.

3.2 Chudoba a sociální vylouþení
V rámci sociologické teorie je v posledních desetiletích problém chudoby, jejich pĜíþin a
zpĤsobu reprodukce hojnČ diskutovaným a analyzovaným tématem. PĜesto v akademické obci
neexistuje jednoznaþný konsensus týkající se jak samotné definice chudoby, tak i zpĤsobu
jejího mČĜení16. VyjdČme proto z obecného konstatování, že chudoba je úzce provázána s
problematikou sociální stratifikace a jako taková je extrémním vyjádĜením pĜetrvávající a
narĤstající pĜíjmové nerovnosti v souþasných tržnČ orientovaných spoleþnostech. Nejde však
pouze o deskriptivní kategorii vztahující se k nerovné distribuci zdrojĤ a bohatství ve
spoleþnosti. V moderních spoleþnostech, jež odvozují svou legitimitu z univerzálních
obþanských práv, jejichž souþástí jsou i práva sociální, je považována þasto také za deviantní
jev, který má potenciál ohrožovat sociální kohezi a integritu tČchto spoleþností. Chudoba
zakládá specifický životní styl a sociální status, který jeho držitele udržuje v distanci od
zbytku spoleþnosti. NutnČ je proto taktéž kategorií normativní, obecnČ vnímanou jako
nepatĜiþný a nežádoucí element. Fenomén výskytu chudoby podléhá nejrĤznČjším
racionalizaþním strategiím ospravedlĖujících její existenci a to jak ze strany deklasovaných,
tak i tČch vrstev, kterých se bezprostĜednČ netýká.
Nejen v evropském prostoru je jedním podstatných rysĤ struktury chudoby a
nerovnosti faktor etnicity. Stav materiální nouze se významnČ þastČji objevuje právČ mezi
pĜíslušníky etnických menšin. Ti jsou navíc konfrontováni s diskriminací jak na
institucionální úrovni, tak i v bČžném kontaktu s majoritní populací, což vede k dalšímu
posilování a reprodukci jejich chudoby. V þeské spoleþnosti je chudoba založená na etnickém
základČ v prvé ĜadČ doménou RomĤ, kteĜí jsou od zbytku spoleþnosti izolováni prostorovČ a
také kulturnČ [Mareš 1999: 55].

16

V þeském právním Ĝádu se operuje s objektivním vymezením chudoby jako stavu hmotné nouze, který
ohrožuje uspokojení základních potĜeb jedince a jeho pĜežití. Hranice chudoby je definována þástkou životního
minima, které v pĜípadČ jednotlivce þiní 3126 Kþ. Údaje ýSÚ z roku 2009 hovoĜí o tom, že se v ýR nachází
odhadem 3,3 % domácností hospodaĜících s pĜíjmy pod hranicí životního minima. PĜíjmovou chudobou je pak
akutnČ ohroženo pĜibližnČ 9 % populace s trendem nárĤstu tohoto podílu oproti pĜedchozím letĤm [ýeský
statistický úĜad 2010: 2].
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V této kapitole budou, kromČ obecného pohledu na problematiku chudoby,
pĜedstaveny dva základní koncepty využívané v sociálních vČdách, jež aspirují na vysvČtlení
jejích pĜíþin a zachycení životních strategií z ní odvozených. TČmito koncepty jsou kultura
chudoby a sociální vylouþení. VČnovat se budu zejména druhému konceptu, neboĢ právČ ten
v posledních dvou desetiletích dominuje evropským debatám na akademické i politické
úrovni. ZamČĜím se rovnČž na tĜi odlišné interpretace sociální exkluze, které jsou
v sociologické literatuĜe oznaþovány jako svébytné a ohraniþené diskurzy.
Problém chudoby a sociální exkluze bude zkoumán v pĜímé návaznosti na významové
jednotky obsažené v analyzovaných mediální textech. V nich se operuje s pojmy jako
neplatiþ, dlužník, chudý, nezamČstnaný etc..

3.2.1 Zasloužená a nezasloužená chudoba
Postoj spoleþnosti jako celku k chudobČ je samozĜejmČ závislý na jejím kulturním kontextu a
podléhá rovnČž promČnám v þase. V rámci evropských sociálních státĤ je však podle Mareše
historicky možné odlišit dvČ základní varianty vnímání chudoby, lišící se mírou tolerance a
spoleþenské solidarity vĤþi nim uplatĖované. Mareš na jedné stranČ hovoĜí o tzv. zasloužené
chudobČ (deserving poor) týkající se širokého okruhu bezmocných lidí, kteĜí se o sebe z
„objektivních“ dĤvodĤ nejsou schopni postarat. PotĜeba spoleþenské solidarity vĤþi nim
nebyla z obecného hlediska nikdy zpochybĖována a byla pĜedmČtem spoleþenského konsensu.
Do této kategorie chudých Ĝadí Mareš jednak jedince, kteĜí se kvĤli svému stáĜí þi postižení
nejsou schopni uplatnit na trhu práce a jednak obČti situaþních faktorĤ (jakými jsou napĜ.
živelná neštČstí), které jinak splĖují pĜedstavu stĜedostavovské spoleþnosti o Ĝádném životČ.
Na stranČ druhé pak vymezuje chudobu nezaslouženou (undeserving poor), jež se týkala lidí
fyzicky zpĤsobilých pracovat, kteĜí však z rĤzných dĤvodĤ své uplatnČní na trhu práce
nenašli. PĜíþiny jejich chudoby pak byly chápány jako dĤsledek morálního selhání v dĤsledku
lenosti, neprozíravosti þi kriminálního zpĤsobu chování [Mareš 1999: 65-66].
Mareš dále dokládá, že pĜes rozvoj mechanismĤ sociálního státu, ideologie rozlišující
mezi legitimní a nelegitimní chudobou v evropském prostoru nadále pĜetrvává a za její
myšlenkový zdroj považuje hluboce zakoĜenČnou protestantskou etiku práce. Konstatuje, že
majoritní spoleþnost projevuje znaþnou hostilitu vĤþi chudým a nezamČstnaným a Ĝíká, že
„(obecnou – pozn. autora) (t)endencí veĜejného mínČní je i podceĖování potĜeb chudých rodin
a pĜeceĖování výše podpor.“ [Mareš 1999: 67] Podle Mareše tak zĤstala chudoba navzdory
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zásadní zmČnČ spoleþenských podmínek morální kategorií, poskvrĖující všechny chudé a
sama je synonymem „… neúspČchu, nedostateþnosti, a tedy i nízké hodnoty þlovČka.“ [1999:
68-69] Dodejme, že popisovaná nelibost17 vĤþi chudým lidem pĜetrvává navzdory
kodifikovanému nároku na urþitou minimální podporu státu vĤþi obþanĤm, nacházejícím se
v obtížné životní situaci a objektivnímu nedostatku pracovních míst v mnoha regionech.
Dahrendorf v této souvislosti poznamenává, že aþkoli se vzhledem ke strukturální pĜemČnČ
globalizované ekonomiky stala v 70. letech minulého století desetiprocentní nezamČstnanost
de facto normou, je stále vnímána odsuzující optikou pováleþné konjunktury. Místo práva na
zamČstnání jako nezadatelné souþásti sociálních práv naopak navrhuje uzákonČní
všeobecného práva nepracovat, které by v symbolické rovinČ mohlo nezamČstnaným pomoci
zbavit se jejich stigmatizace [Dahrendorf 1991: 231].

3.2.2 Kultura chudoby
Teorii kultury chudoby zformuloval na základČ svých výzkumĤ na konci 50. let minulého
století americký antropolog Oscar Lewis. PĜedpokládal, že v tržnČ orientovaných
spoleþnostech s vysokou nezamČstnaností, jež zároveĖ kladou dĤraz na akumulaci majetku a
chudobu vnímají jako dĤsledek osobního selhání, dochází u chudých lidí v reakci na jejich
marginalizovanou pozici k rozvoji specifických adaptaþních strategií a mechanismĤ, které se
dále mezigeneraþnČ reprodukují v procesu socializace. Tuto formu adaptace na nevyhovující
životní podmínky a s ní spojené vzorce jednání nazval kulturou chudoby. Charakteristické
rysy kultury chudoby se podle Lewise projevují na nČkolika úrovních, mezi nČž Ĝadí zejména:
nízkou míru integrace jejich þlenĤ do majoritní spoleþnosti; výskyt prostorovČ izolovaných
enkláv s minimální organizovaností a špatnými materiálními podmínkami; odlišné fungování
rodinných vazeb spojené s absencí dČtství jako protektivního období a koneþnČ také úroveĖ
osobnostních rysĤ vyznaþujících se pocity beznadČje, ménČcennosti, fatalismu a orientací na
bezprostĜední pĜítomnost [Lewis 2006: 401-407].
Lewisova kultura chudoby je nicménČ nejenom vlivnou, ale také hojnČ kritizovanou
teorií a to pĜedevším z Ĝad liberálnČ smýšlejících myslitelĤ. Toušek [2006] v této souvislosti
upozorĖuje na tradiþní rozpor mezi strukturalistickým pojetím chudoby a jejím pojetím
kulturnČ-deterministickým, které zdĤrazĖuje chápání chudoby jako zasloužené. Jinými slovy:
17

Podle údajĤ výzkumu agentury STEM z roku 2008 považuje témČĜ dvČ tĜetiny obyvatel ýeské republiky
urþitou míru nezamČstnanosti za pozitivní jev, který stimuluje k odpovČdnosti a úctČ k práci. ZároveĖ více než
polovina respondentĤ vyjádĜila pĜesvČdþení, že vČtšina nezamČstnaných ve skuteþnosti o práci nestojí [STEM
2008].
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jako dĤsledek kulturní odlišnosti, hodnot a deviantního jednání marginalizovaných skupin.
Hlavní díl kritiky kultury chudoby spoþívající na argumentu, že tato teorie upĜednostĖuje
interpretaci existence chudoby a její pĜetrvávání v þase jako chybu samotných
marginalizovaných skupin a opomíjí pĜitom strukturální dĤvody spoleþenské nerovnosti resp.
roli spoleþnosti samé v procesu vytváĜení kultury chudoby, je však podle Touška Lewisovi
pĜipisován neprávem. Toušek k tomu uvádí, že k dezinterpretaci a do jisté míry i vulgarizaci
Lewisova konceptu kultury chudoby došlo díky úsilí neokonzervativních badatelĤ, kteĜí z nČj
pĜevzali jen jeho behavioristický aspekt, aby legitimizovali své pĜesvČdþení, že je tĜeba chybu
za situaci chudých vrstev hledat pĜedevším na jejich stranČ. Podle Touška je nutné brát
v úvahu, že LewisĤv koncept vychází z teoretických a metodologických pozic antropologie a
soustĜedí se proto pĜedevším na popis urþité subkultury, aniž by si souþasnČ nárokoval
detailní sociologickou analýzu strukturálních podmínek chudoby. Proti obvinČní, že teorie
kultury chudoby nutnČ obnáší tzv. obviĖování obČtí hovoĜí i její zĜetelná marxistická inspirace
[Toušek 2006: 292-300].
Do v souþasné dobČ probíhající þilé debaty o využitelnosti a epistemologických
omezeních teorie kultury chudoby (v souvislosti se sociální exkluzí þeských RomĤ)18 pĜispČl
významnou mČrou Pavel Barša. Ten mj. upozorĖuje na nebezpeþí implicitního popĜení
symbolického aspektu sociálního vylouþení – apriorní stigmatizace na základČ romské etnické
pĜíslušnosti, pokud je koncept kultury chudoby jako výkladový princip absolutizován [Barša
2005].

3.2.3 Sociální exkluze
Koncept sociální exkluze se poprvé objevil ve francouzské odborné literatuĜe v 70. letech
minulého století a bČhem následujících dvaceti let se etabloval do pozice hlavního
výkladového rámce problematiky chudoby, který dominuje sociální politice Evropské unie i
evropskému akademickému diskurzu.Výklad tohoto pojmu je do znaþné míry závislý na
kulturním a historickém kontextu, v nČmž jednotliví výzkumníci pĤsobí. V anglosaské
liberální tradici je zdĤrazĖováno Marshallovo pojetí obþanských práv a inkluzivní diskurz,
18

V zásadČ jde o spor mezi primordialismem a konstruktivismem v chápání romské identity. Souþasná integraþní
opatĜení uplatĖována vĤþi romské minoritČ vychází podle plzeĖských antropologĤ situovaných okolo M.
Jakoubka z chybného pĜedpokladu existence svébytné romské identity. Jakoubek ji považuje za empiricky
nepodložený mýtus, který je jedním z hlavních dĤvodem selhání státní integraþní politiky. ZdĤrazĖuje proto
nutnost rozbití cyklu reprodukce kultury chudoby, aniž by bylo pĜitom nutné pĜihlížet k umČle vytvoĜené
jinakosti RomĤ jako relevantnímu faktoru pĜetrvávání jejich chudoby [Jakoubek 2004].
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v nČmž se progresivní rozvoj obþanství stává základem sociální integrace. Francouzská
tradice republikánského solidarismu pak akcentuje silné pouto mezi státem a jednotlivcem,
kde sociální vylouþení znamená narušení tohoto pouta [Navrátil 2003: 30]. K posunu
teoretického zkoumání od konceptu chudoby k sociálnímu vylouþení, došlo podle Mareše
[2000: 285] v souvislosti se snahou zachytit nové rysy chudoby, které se objevily v 80. letech
minulého století – její pĜetrvávání v þase; prostorovou koncentraci; rozpor s normami
vČtšinové spoleþnosti19 spojeným se zvýšeným výskytem sociálnČ patologického jednání;
závislost na sociálním státu a rozpad tradiþních institucí. Podle Giddense je možné pozorovat
v nahrazení konceptu chudoby teorií sociální exkluze dĤležitý trend pĜesunu pozornosti od
vertikálních k horizontálním nerovnostem založeným na etnickém, náboženském, þi
kulturním základu. Ke konceptu sociální exkluze Giddens podotýká, že se (vlastní pĜeklad)
„… nezamČĜuje na stupĖování nerovností, ale na mechanismy, jež mají za následek
oddČlování urþitých skupin od hlavního proudu spoleþnosti.“ [1998: 104]
Teorie sociálního vylouþení se z obecného hlediska snaží zachytit a dynamicky
propojit dva základní aspekty chudoby. Na jedné stranČ materiální deprivaci chudých a na
druhé proces jejich marginalizace. Na rozdíl od konceptu kultury chudoby se zamČĜuje nejen
na proces reprodukce chudoby z hlediska marginalizovaných skupin, ale také na širší
spoleþenské aspekty a mechanismy, které se na ni podílejí [Toušek 2006: 306-310]. Mareš
v této souvislosti považuje za ohnisko konceptu sociální exkluze fakt, že „… se vylouþení
jedinci ale i celé vylouþené sociální kolektivity nepodílejí stejnou mČrou jako ostatní na
(hmotných i nehmotných) zdrojích spoleþnosti a na jejich distribuci þi redistribuci, což – a to
je podstatné – vede k jejich chudobČ a sociální a kulturní izolaci.“ [2000: 287] Mareš dále
konstatuje, že není možné ztotožĖovat chudobu se sociálním vylouþením, i když spolu oba
jevy úzce souvisí. Dodává, že ne všichni chudí lidé jsou zároveĖ vylouþení z rovnocenné
participace na spoleþenských zdrojích a naopak [2000: 289].
Podat jednoznaþnou a všechny ideové proudy zahrnující definici sociálního vylouþení
je pomČrnČ obtížný úkol. Jak bylo dĜíve zmínČno, tento koncept interpretují rĤzní autoĜi
v odlišných rovinách. Toušek [2006: 310] nicménČ shrnuje pČt základních analytických
dimenzí sociálního vylouþení, které se v literatuĜe objevují: a) ekonomické; b) kulturní a
sociální; c) symbolické; d) politické a e) prostorové. V následujícím odstavci ve struþnosti

19

Tento bod je však ponČkud sporný a jeho rozpornost bývá vyþítána také konceptu kultury chudoby. Spíše než
problém odlišných hodnot, kulturních cílĤ a aspirací jde podle mého názoru, zvláštČ v pĜípadČ þeských RomĤ, o
faktickou nedosažitelnost legitimních prostĜedkĤ jak jich dosáhnout [srov. Merton 2007: 135].
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naþrtnu jednotlivé aspekty sociálního vylouþení a podrobnČji se jim budu vČnovat v kapitole
3.3.4 týkající se exkluze þeských RomĤ.
Ekonomické vylouþení bývá ztotožĖováno s marginalizaci znevýhodnČných jedincĤ a
kolektivit na trhu práce. Tento materiální aspekt sociální exkluze je þasto považován za
nejpodstatnČjší determinantu, z níž jsou ostatní analytické dimenze odvozeny. Kulturním a
sociálním vylouþením je mínČna neparticipace na kulturním a sociálním kapitálu spoleþnosti.
Symbolická rovina exkluze spoþívá ve stigmatizaci vylouþených osob, resp. oznaþování jich
samých a jejich životního stylu za deviantní. Politická rovina vylouþení obnáší nízké þi
nulové zapojení do výkonu politické moci a demokratického procesu obecnČ. V horším
pĜípadČ upĜení obþanských, politických a obecnČ lidských práv. KoneþnČ prostorový atribut
sociální exkluze je možné spatĜovat v existenci lokalit, které jsou územnČ oddČleny od zbytku
spoleþnosti, typicky na periferiích vČtších mČst, které mají charakter slumu þi ghetta, v nichž
je zvýšená koncentrace sociálnČ patologických jevĤ [Toušek 2006: 310-313].

3.2.4 TĜi diskurzy sociální exkluze
VysvČtlení pĜíþin sociální exkluze se podle vlivné práce Levitas [srov. Navrátil 2003: 31;
VavĜík 2010: 32] v rámci sociální politiky promítá do diskurzu trojího druhu. Ty se kromČ
míry zavinČní, jež je pĜipisována jedinci þi sociální skupinČ mezi sebou liší také zpĤsobem
vyrovnání se s dĤsledky exkluze a charakterem vĤþi ní navrhovaných opatĜení. Levitas [1999]
rozlišuje mezi tĜemi ideálními typy redistributivního, sociálnČ integrativního a morálnČkulturního20 diskurzu.
Pro redistributivní diskurz je charakteristické tvrzení, že sociální vylouþení je
dĤsledkem nerovnomČrného rozdČlení zdrojĤ ve spoleþnosti. Za zdroje mohou být
považovány nejenom finanþní prostĜedky, ale také kontakty, pĜíležitosti apod.. Redistributivní
diskurz se v prvé ĜadČ orientuje na problematiku chudoby, jež je chápána jako causa finalis
sociální exkluze. Díky poklesu svých disponibilních zdrojĤ pĜestává chudý þlovČk
participovat na aktivitách, které jsou považovány za bČžné a je tím ze života vČtšinové
spoleþnosti vylouþen. Zastánci tohoto diskurzu tvrdí, že jediná cesta, jak se sociální exkluzi
úþinnČ bránit, vede pĜes dĤslednou redistribuci veĜejných statkĤ. Kombinace progresivního
zdanČní, veĜejných služeb a sociálních dávek má tedy v redistributivním diskurzu potenciál
rozšíĜit stĜedostavovský blahobyt i na nižší vrstvy [Levitas 1999: 5-6]. VavĜík upozorĖuje, že
v pozadí této ideologie stojí implicitní pĜedpoklad o celospoleþenském konsensu, jež se týká
20

V þeském kontextu alternativnČ též morální underclass diskurz [Navrátil 2003:31].
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univerzálnČ platných hodnot, životního stylu a aspirací, platných pro všechny þleny
spoleþnosti. Chudoba tedy není provinČním jednotlivce, trestem za jeho postoje þi kulturní a
morální odlišnost, ale je otázkou neefektivního pĜerozdČlení spoleþenských zdrojĤ [2010: 32].
SociálnČ integrativní diskurz vychází z myšlenky, že sociální exkluze je primárnČ
podmínČna vylouþením z pracovního trhu a nezamČstnaností. Nese s sebou sníženou
participaci také v ostatních sférách sociálního života, jakými jsou prostorová marginalizace a
oslabení strukturálních, morálních a kulturních vazeb. Ty jsou ale chápány jen jako odvozené
atributy absence placeného zamČstnání u vylouþených skupin. Cílem sociální integrace je pak
rozšíĜení pracovních pĜíležitostí prostĜednictvím politiky plné zamČstnanosti. Není pĜitom
pĜihlíženo k pĜíjmovým nerovnostem, které plynou s genderové, rasové þi tĜídní pĜíslušnosti
jako k možnému zdroji další sociální exkluze [Levitas 1999: 7]. SociálnČ integrativní diskurz
stojí v pozadí souþasných návrhĤ Evropské unie v boji proti sociálnímu vylouþení. Obnáší
rovnČž urþitou míru redistribuce zdrojĤ smČrem ke znevýhodnČným skupinám obyvatel, ale
zároveĖ apeluje na osobní zodpovČdnost a aktivitu jedince pĜi hledání zamČstnání [VavĜík
2010: 35]. PĜes nespornou podobnost s redistributivním diskurzem je však tĜeba Ĝíci, že
sociální exkluze je zde de facto ztotožnČna s vylouþením z pracovního trhu [Navrátil 2003:
31].
NejnormativnČjším pĜístupem k sociální exkluzi z doposud uvedených je morálnČkulturní diskurz. Jeho proponenti vidí pĜíþiny sociálního vylouþení v individuální delikvenci a
odlišných morálních a hodnotových standardech, které se nesluþují se tČmi, jež jsou ve
spoleþnosti akceptovány. Ideové koĜeny tohoto diskurzu je možné hledat ve striktním
rozlišování mezi zaslouženou a nezaslouženou chudobou, protestantskou etikou práce a
v operování s ponČkud pejorativním pojmem underclass21 oznaþujícího tĜídu deklasovaných.
Podle tohoto diskurzu je vznik sociální exkluze reakcí na rezignací a nechuĢ urþitých jedincĤ
a kolektivit zapojit se do života vČtšinové spoleþnosti. Existující pĜíjmové a statusové
nerovnosti, symbolický aspekt sociálního vylouþení, ani strukturální pĜíþiny reprodukce
chudoby nejsou v rámci tohoto diskurzu brány v potaz. Sociální exkluze je identifikována
þistČ jako dĤsledek individuální patologie, morálního selhání jedince i celých sociálních
skupin a jejich neochoty pĜizpĤsobit se legitimnímu oþekávání vČtšinové spoleþnosti.
Existence prostorovČ odlouþených a deprivovaných lokalit je brána jako semeništČ
21

Underclass je dle Touška ryze deskriptivní termín, který postrádá hlubší konceptualizaci a propojení se
sociologickou teorií. V literatuĜe typicky zahrnuje þtyĜi kategorie osob, mezi než patĜí: pasivní chudí, pouliþní
kriminálníci, lidé participující na þerné ekonomice a traumatizovaná individua [Toušek 2006: 303]. Na druhou
stranu je však tĜeba poznamenat, že pĜestože je underclass jako pojem þasto spojován s konzervativní ideologií
tzv. nové pravice, tak je jeho užívání možné zaznamenat i u nČkterých ryze liberálních myslitelĤ – kupĜíkladu
Dahrendorfa [1991: passim].
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asociálního chování a jedincĤ s nedostatkem pracovní morálky þi kriminální minulostí
[Levitas 1999: 6]. Sociální politika, spoþívající v cíleném pĜerozdČlování zdrojĤ ve prospČch
sociálnČ vylouþeného obyvatelstva, je vnímána nejen jako zcela neefektivní, ale také
kontraproduktivní, neboĢ jen zapĜíþiĖuje vznik kultury závislosti a sociální exkluzi dále
prohlubuje. Vznik tohoto diskurzu datuje VavĜík do 80. let 20. století a ztotožĖuje jej s reakci
neokonzervativních politických kruhĤ v USA a Velké Británii na tehdejší uplatĖovanou
redistribuþní sociální politiku [VavĜík 2010: 34].22
V souþasné sociální politice Evropské unie pĜevládá podle Mareše [2006: 8]
pĜedevším sociálnČ integrativní diskurz a také þásteþnČ diskurz redistributivní. Také poslední
koncepþní materiály þeské vlády týkající se sociální exkluze RomĤ se nesou v duchu
integrativního diskurzu, když konstatují, že „(v)láda vnímá uplatnČní sociálnČ vylouþených
RomĤ na trhu práce jako základní pĜedpoklad stabilizace jejich životní situace a zlepšení
jejich socioekonomické pozice ve spoleþnosti.“ [Vláda ýR 2010: 28]

3.2.5 Shrnutí
Pro zkoumání diskurzu sociální nepĜizpĤsobivosti považuji za podstatné zejména historicky
podmínČné pĜetrvávání protestantské etiky práce v evropském prostoru a s ním související
hostilitu vĤþi tzv. nezasloužené chudobČ. Ta spoþívá v obecné atribuci negativních
osobnostních charakteristik a nemorálního jednání lidem bez placeného zamČstnání, což se
v konkrétní podobČ projevuje také ve výzkumech veĜejného mínČní týkajících se postojĤ
k nezamČstnanosti.
Relevantní faktorem, který podle mého názoru mĤže na politické úrovni sehrávat roli
v budování antagonismu vĤþi sociálnČ vylouþené populaci, je morálnČ-kulturní diskurz, jenž
podobnČ jako obecná negativní spoleþenská naladČnost vĤþi nezamČstnaným opomíjí
strukturální pĜíþiny sociální exkluze a akcentuje pouze faktor individuálního selhání
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VavĜík [2010] nicménČ zároveĖ poukazuje na fakt, že kritika sociálního státu vedená z tČchto pozic je mnohem
staršího data, jen se jí až do 80. let minulého stolení nepodaĜilo etablovat do podoby politické platformy. Podle
VavĜíka mČla pĜi prosazování tohoto diskurzu sehrát významnou úlohu studie Charlese Murraye Loosing
Ground: American Social Policy 1950-1980 z roku 1984 (v þeském pĜekladu PĜíliš mnoho dobra, 1998), která
ohnisko kritiky pĜesunula ze sociálního státu obecnČ k fenoménu underclass. Murray pojem novČ
konceptualizoval v souladu s trendem 70. let 20. století v USA, kdy došlo k posunu chápání underclass jako
nálepky oznaþující obČti deindustrializace smČrem k jejímu používání pro oznaþení nezamČstnaných pĜíslušníkĤ
etnický menšin. Nový význam underclass tedy spoþíval ve vymezení okruhu AfroameriþanĤ žijících ve
„vnitĜním mČstČ“, kteĜí vykazují deviantní behaviorální charakteristiky. Podle VavĜíka [2010: 34-35] právČ tato
práce významnČ pĜispČla k politickému posunu od boje proti chudobČ k boji proti chudým.
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marginalizovaných jednotlivcĤ a kolektivit a právČ jejich neochotu pĜizpĤsobit se legitimním
a univerzálnČ platným spoleþenským normám a zvyklostem. Domnívám se, že v tomto ohledu
mĤže být morálnČ-kulturní diskurz chápán jako souþást širšího neoliberálního diskurzivního
Ĝádu, který je v konfliktní pozici s inkluzivním diskurzivním Ĝádem reprezentovaným
diskurzem redistributivním a integrativním.
Zajímavým pĜíspČvkem do debaty o sociální exkluzi mĤže být dle mého mínČní
koncept kultury chudoby, který se (v podobČ zbavené nánosĤ zkreslujících
neokonzervativních interpretací) zamČĜuje na vnitĜní dynamiku marginalizovaných kultur a
její reprodukce v þase. Akcentuje nikoli nepĜizpĤsobivost sociálnČ vylouþených skupin, ale
naopak specifickou formu adaptace na jejich znevýhodnČnou pozici. Teorii kultury chudoby
je tak možné považovat za vhodný analytický nástroj doplĖující koncept sociální exkluze,
který vypovídá pĜedevším o samotném procesu vyluþování osob a skupin na okraj spoleþnosti
a je schopen popsat strukturální pĜíþiny a mechanismy tohoto procesu.
Z hlediska þeských sociálnČ vylouþených RomĤ, o nichž bude pojednáno v následující
kapitole, je podle mého mínČní možné hledat zdroje zkoumaného diskurzu spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti právČ ve výše popsaném konceptu nezasloužené chudoby, jež je souþástí
veĜejného diskurzu, a v morálnČ-kulturním diskurzu, který se stal souþástí agendy nČkterých
þeských politických elit. Styþné plochy je možné hledat v nazírání na nezamČstnanost,
jakožto na sociálnČ patologický jev zavinČný primárnČ samotnými þleny marginalizovaných
sociálních skupin, pĜiþemž právČ nezamČstnanost je v literatuĜe obecnČ (i specificky v pĜípadČ
RomĤ) nejþastČji považována za primárního þinitele sociální exkluze.

3.3 Postavení a historie RomĤ v ýeské republice
V této kapitole bude nastínČna historie RomĤ pobývajících v þeském teritoriu od 15. století až
po konec 80. let století minulého. ZamČĜím se na promČny právního statusu romské minority
v prĤbČhu nČkolika staletí a také na to, do jaké míry mČly tyto zmČny vliv na jejich postavení
ve spoleþnosti a životní styl. ZmínČna budou rovnČž základní fakta týkající se þeských RomĤ
v souþasnosti – zejména odhady jejich poþtu v ýeské republice, status národnostní menšiny a
úspČšnost integraþního úsilí Vlády ýeské republiky a koncepþní materiály s ním spojené.
V návaznosti na pĜevládající politický a akademický diskurz sociální exkluze, jenž byl
analyzován v pĜedchozí kapitole (3.2.3), se zamČĜím pĜedevším na specifika sociálního
vylouþení romské menšiny v ýeské republice. V souladu s Touškem [2006] bude primární
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dĤraz kladen na ekonomické aspekty exkluze, neboĢ ty jsou nejþastČji chápány jako její
hlavní þinitel. DetailnČ budou popsány jednotlivé mechanismy ekonomického vylouþení
RomĤ ze života vČtšinové spoleþnosti. Ty podle Šimíkové [2003] zahrnují vysokou míru
nezamČstnanosti, nízké vzdČlání, chudobu a omezené pĜíjmy, nevyhovující úroveĖ bydlení,
omezení pĜístupu ke službám a Ĝídké sociální sítČ. Teorii doplním o své šestileté zkušenosti
terénního sociálního pracovníka pracujícího se sociálnČ vylouþenou romskou minoritou.
V krátkosti se budu vČnovat také symbolické formČ sociálního vylouþení a její návaznosti na
teorii etiketizace, neboĢ je podle mého názoru neménČ dĤležitá pro osvČtlení situace RomĤ,
jako marginalizované skupiny.
DĤvod podrobného zkoumání postavení RomĤ v ýeské republice spoþívá ve faktu, že
právČ oni jsou v analyzovaných mediální textech spojováni s problematikou tzv. spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti.

3.3.1 Struþný nástin historie RomĤ na þeském území pĜed 2. sv. válkou
Za nejstarší dochovanou písemnou zmínku o výskytu RomĤ v EvropČ je podle Hanzala [2004:
19] možné považovat záznam v rukopisu Život Svatého JiĜího, který byl sepsán okolo roku
1068 v jednom z byzantských klášterĤ. HovoĜí se v nČm o lidech zvaných Atsinganoi, kteĜí v
Konstantinopoli provozovali þarodČjné umČní. Poþínaje tímto datem je pak z rĤzných zdrojĤ
možné vysledovat další þasto útržkovité zkazky o pohybu RomĤ napĜíþ východní Evropou.
Na poþátku 15. století se podle Hanzala Romové vydávají dále na západ, vþetnČ ýech.
Hanzal uvádí, že pĜijetí koþovných RomĤ v tehdejších zemích západní Evropy bylo
vesmČs pĜívČtivé, neboĢ je provázela povČst kĜesĢanských poutníkĤ z Egypta. VstĜícný postoj
vĤþi RomĤm byl ovlivnČn také tím, že se zpoþátku úspČšnČ prokazovali prĤvodními a
ochrannými listinami, zaruþující jejich držitelĤm nemalé výhody, jež jim na základČ jejich
povČsti vystavovali pĜíslušníci šlechty. Podle Hanzala byli romští nomádi navíc schopni
vytváĜet hodnovČrné kopie tČchto prĤvodních listin, což jim umožĖovalo po relativnČ dlouhou
dobu volnČ se pohybovat napĜíþ Evropou. PĜesto zaþal být koncem 15. století stále þastČji
zpochybĖován jejich pĤvod, kĜesĢanské vyznání i dokumenty, kterými se prokazovali, což
pĜedznamenalo následující období jejich relativnČ silné perzekuce. Zhoršující se postavení
RomĤ v celé západní EvropČ bylo kromČ politických okolností poznamenáno také hledisky
ekonomickými. Romové zde byli konfrontováni s diametrálnČ odlišnými hospodáĜským
podmínkami, než tomu bylo na BalkánČ, odkud pĜišli. ěemesla byla v západní EvropČ na
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podstatČ vyšší úrovni a byla navíc provozována pod patronátem uzavĜených cechovních
organizací. Koþovní Romové se proto nemohli vČnovat svým tradiþním dovednostem a byli
odkázáni na pĜíležitostný pĜíjem z krádeží, drezĤry cviþených zvíĜat, vČštČní apod., což
vyvolávalo nelibost usedlých obyvatel [Hanzal 2004: 20-24].
Stále složitČjší byla situace koþovných RomĤ i v þeských zemích. Bylo jim
pĜisuzováno vyzvČdaþství ve prospČch TurkĤ, úmyslné základní lesních požárĤ a mnoho
dalších zloþinĤ. Z rozhodnutí Ferdinanda I. jim od roku 1545 zaþaly být odebírány prĤvodní
listiny, na jejichž základČ byli oprávnČni svobodnČ pobývat v zemi, mČli být zbaveni zbraní a
vyvedeni za hranice zemČ [Barša 1999:265]. Skuteþné nakládání s Romy však bylo zĜejmČ
daleko brutálnČjší, než jak to císaĜský výnos ukládal. Na mnoha místech zemČ bylo vĤþi nim
používáno hrubé násilí, vþetnČ vražd a zotroþování [Hanzal 2004:27]. Ani tato úĜední opatĜení
a pronásledování však RomĤm nezabránila v pobytu v ýechách a po vyhoštČní do sousedních
zemí se opakovanČ vraceli zpČt. Vzhledem k tomu, že se tento i vČtšina následujících výnosĤ
vĤþi romským koþovníkĤm minuly úþinkem, byli Romové v roce 1697 Leopoldem I.
prohlášeni za tzv. Vogelfrei23 a spolu s tuláky považováni za psance, s nimiž mČlo být
nakládáno co možná nejpĜísnČji. K dalšímu zostĜení postupu vĤþi RomĤm pak došlo v roce
1721 v dĤsledku vydání patentu Karla VI., vyzývajícího k jejich pobití þi povČšení, a to
vþetnČ žen a dČtí [Hanzal 2004: 40-48].
K významnému obratu v postavení romských nomádĤ došlo za vlády Marie Terezie,
která v Uhrách, a þásteþnČ rovnČž na MoravČ, zaþala prosazovat politiku Ĝízené asimilace, jež
spoþívala ve snaze eliminovat kulturu a skupinovou identitu RomĤ. ZároveĖ se však také
s nimi poprvé zaþalo, alespoĖ z legislativního hlediska, poþítat jako se skuteþnými obyvateli
daného území [Barša 1999: 265-266]. K prohloubení popsaného trendu došlo za vlády jejího
nástupce Josefa II., který dvorním výnosem z roku 1784 naĜídil nucené usidlování potulných
RomĤ na územích dĜíve zrušených klášterĤ. To vedlo k þásteþnému zvýšení gramotnosti u
romské populace a také k jejímu vČtšímu zapojení do hospodáĜského života panství, která
obývala. PĜesto však byli Romové v þeských zemích i nadále vnímáni pĜedevším jako
koþovné obyvatelstvo a omezováni ve svém zpĤsobu života [Hanzal 2004: 100-103].
RovnČž v prĤbČhu 19. století bylo vydáno nČkolik dĤležitých administrativních
naĜízení dotýkajících se právního statusu a života RomĤ. Jedním z nejdĤležitČjších byl výnos
vídeĖského ministerstva vnitra o potírání tzv. cikánského zloĜádu z roku 1888, který
zahrnoval i þeské zemČ. Na základČ tohoto naĜízení mČl být novČ pĜíchozím skupinám
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koþovných RomĤ zamezen vstup do zemČ. Neusedlí Romové, kteĜí byli chyceni, mČli být
okamžitČ souzeni a potrestáni na základČ principu presumpce viny [Neþas 1997: 41].
V souvislosti s Ĝíšským zákonem z roku 1871 bylo tehdejší rozšíĜenou praktikou tzv. hnaní
postrkem zpČt do domovské obce tČch potulných RomĤ, kteĜí byli pĜistiženi mimo její
hranice. Romové, kteĜí se nebyli schopni prokázat potĜebnými dokumenty o jejich pĜíslušnosti
k urþité obci, byli deportováni za hranice zemČ [Soustavné… 1886].
S poþátkem 20.století se zapoþalo s prvními systematickými úĜedními soupisy romské
populace na našem území. Na základČ zákona o potulných Cikánech z roku 1927, jenž platil
až do roku 1950, bylo pĜistoupeno k evidenci RomĤ prostĜednictvím vydávání cikánských
legitimací a zhotovení daktyloskopických karet [Barša 1999: 268]. Emitovány byly také tzv.
koþovnické listy, které jejich držitele opravĖovaly ke koþovnému zpĤsobu života.
Následujícího roku došlo na základČ zmínČného zákona k plošnému sþítání RomĤ. Na þeském
a moravskoslezském území se jich nacházelo pĜes 9000. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi
pak bylo evidováno okolo 11 000 RomĤ [Neþas 1997: 58-59].

3.3.2 Situace RomĤ bČhem a po 2. sv. válce
V období existence protektorátu ýechy a Morava došlo k zásadní zmČnČ v pĜístupu státu
k RomĤm. Asimilaþní politiku vystĜídalo cílené vyhlazování, které znamenalo témČĜ úplné
vymizení pĤvodních romských obyvatel. V roce 1940 bylo RomĤm pĜikázáno pĜestat koþovat
a usadit se v tzv. domovských obcích. O dva roky pozdČji byly zĜízeny kárné pracovní tábory
v Letech u Písku a v HodonínČ u Kunštátu, kterými bČhem jejich existence prošlo pĜes 2500
osob. V roce 1943 zaþaly první transporty RomĤ do koncentraþních táborĤ na území ěíše.
Z témČĜ pČti tisíc protektorátních RomĤ, kterých se tyto transporty týkaly, se jich zpČt do
ýech vrátilo pouhých 583. Odhaduje se pĜitom, že nacisté vyvraždili více než 90 % místních
romských obyvatel [Neþas 1997: 66-74].
Období po konci války se neslo ve znamení první vlny migrace slovenských RomĤ,
kteĜí osidlovali vyprázdnČné þeské pohraniþí. Jednalo se o celé rodiny, které ze Slovenska
pĜišly dobrovolnČ a na dlouhou dobu si zachovaly své tradice a þasto i jazyk. S únorem 1948
se Romové stali de iure rovnoprávnými obþany ýeskoslovenského státu, a to i pĜesto že byl
stále v platnosti výše zmínČný zákon o potulných Cikánech z roku 1927. BČhem následujícího
desetiletí se tehdejší vládní garnitura zaþala intenzivnČ zabývat tzv. cikánskou otázkou,
pĜiþemž mezi jinými alternativami zvítČzila asimilaþnČ orientovaná politika vĤþi RomĤm.
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Výsledkem této volby bylo v roce 1958 vydání Zákona o trvalém usídlení koþujících osob,
které bylo o rok pozdČji následováno násilným usidlování RomĤ v tČch obcích, ve kterých
byli v dobČ policejních razií zastiženi. Státem Ĝízená asimilace RomĤ však nepĜinesla kýžené
výsledky. Ti se sice þasto pod nátlakem museli vzdát svých tradic, zpĤsobu života i jazyka,
pĜesto však s pĤvodním obyvatelstvem nesplynuli. Daleko spíše tyto akce vedly k jejich
úplnému vykoĜenČní [Barša 1999: 270-271].
BČhem 50. let 20. století probČhla druhá z migraþních vln, která mČla za úkol pĜivést
pĜevážnČ mladé a tvrdé práce schopné slovenské Romy do þeských prĤmyslových mČst.
Oproti tehdejšímu oþekávání se však tito Romové pozdČji na Slovensko už nevrátili. Naopak
za nimi pĜicházeli další þlenové rodin, kteĜí se v ýechách natrvalo usazovali. Ke tĜetí a
poslední skupinové migraci RomĤ vlnČ došlo v dĤsledku vydání vládního usnesení o rozptylu
romského obyvatelstva v roce 1965. Na jeho základČ docházelo ve tĜech následujících letech
k systematické likvidaci slovenských osad a hromadnému pĜemisĢování jejich obyvatel na
rĤzná místa republiky [Sekyt 2001: 120-121].
Poþátek 70. let 20. století pĜinesl jisté uvolnČní kurzu asimilaþní politiky, která byla
nahrazena mírnČjší koncepcí nazvanou Spoleþensko-kulturní integrace CikánĤ. Ta se
nicménČ, vyjma zvýšené paternalistické státní sociální péþe spojené s urþitými materiálními
výhodami, lišila od pĜístupĤ k RomĤm v pĜedchozích obdobích jen pramálo. ParadoxnČ vedla
k tomu, že se romská minorita nauþila v mnohém spoléhat na státní pomoc. Podle Barši „…
komunistická politika vĤþi RomĤm zpĤsobila víc problémĤ, než jich vyĜešila. Mnohé úĜednČ
naĜízené pĜesuny zasévaly sémČ budoucích svárĤ s þeskou populací a zpĤsobovaly tČžko
Ĝešitelné situace, s nimiž se potýkáme dodnes.“ [1999: 272] ZároveĖ je však podle mého
názoru tĜeba Ĝíci, že koĜeny spoleþenského antagonismu vĤþi RomĤm jsou daleko staršího
data, jak bylo nastínČno v pĜedchozí kapitole.

3.3.3 Základní faktografické údaje o Romech na území souþasné ýR
RomĤm je v ýeské republice na základČ zákona þ. 273/2001 Sb., a vládních naĜízení z nČj
odvozených, pĜiznán status národnostní menšiny, což jim garantuje nČkterá specifická práva
a rovnČž zavazuje stát k podpoĜe spoleþenské integrace této minority. Vláda ýR ve spolupráci
se svým poradním orgánem Radou vlády pro záležitosti romské menšiny vydává v
pravidelných intervalech monitorující zprávy o stavu romských komunit v ýR a také vytváĜí
koncepþní dokumenty, které mají její vytyþené integraþní cíle uvést do praxe. Reálný dopad
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vládních strategických opatĜení na zlepšování životní úrovnČ romské menšiny je však do
znaþné míry omezený, neboĢ ty nemají faktickou právní závaznost na úrovni místních
samospráv, které se jimi zpravidla neĜídí [Vašeþka 2006: 161]. I proto se vládních materiálech
periodicky v rĤzných obmČnách objevuje konstatování, že „… Romové patĜí mezi skupiny
nejvíce ohrožené diskriminací a sociálním vylouþením. PĜetrvává diskriminace RomĤ v
pĜístupu k zamČstnání, k bydlení, ve službách i v dalších oblastech života. Je pĜitom zĜejmé,
že jenom malá þást této diskriminace je úþinnČ postihována.” [Vláda ýR 2004: 5]
PĜestože se k romské národnosti na základČ sþítání lidu konaného v roce 2001
pĜihlásilo jen necelých dvanáct tisíc obyvatel, kvalifikované odhady hovoĜí o 150 až 300
tisících pĜíslušnících této minority žijících v souþasnosti v ýeské republice24 [Vláda ýR
2008]. Demografická projekce vývoje romské populace provedená Langhamrovou a Fialou,
jež vychází ze stĜedního odhadu 200 000 pĜíslušníkĤ romské populace žijících v ýR v
souþasné dobČ a pĜedpokladu pozvolnČjšího tempa poklesu porodnosti romských žen,
kalkuluje s údajem 300 000 RomĤ na území ýR v roce 2050, s perspektivou jejího dalšího
velmi mírného nárĤstu [2008: 117].
Mezi lokality z nejhustším romským osídlením25 patĜí obecnČ severní ýechy, severní
Morava a také nejvČtší mČsta v ýeské republice – Praha a Brno [Romská národnostní menšina
2006].

3.3.4 Ekonomické faktory sociální exkluze RomĤ v ýeské republice
Za nejdĤležitČjší faktor sociálního vylouþení romské minority považuje Šimíková [2003]
zásadní pĜekážky spojené s omezeným pĜístupem na trh práce. Šimíková k tomu uvádí, že
podle posledních známých odhadĤ z roku 1998 bylo na úĜadech práce evidováno pĜibližnČ 19
% všech práceschopných RomĤ [2003: 61]. Vypovídající hodnota tohoto ukazatele je však do
znaþné míry omezená, neboĢ ten ani zdaleka nezahrnuje všechny osoby bez legálního
zamČstnání. Podstatná þást RomĤ není na úĜadech práce z rĤzných dĤvodĤ26 evidována,
pĜiþemž nČkteré kvalifikované odhady hovoĜí o 57 % RomĤ v produktivním vČku, kteĜí na
24

ZĜejmČ nejpĜesnČjší údaj o poþtu RomĤ na našem území pochází z roku 1989 z evidence nČkdejších národních
výborĤ. Na základČ rĤzných charakteristik (antropologických, zpĤsobu života, znalosti jazyka atd.) bylo mezi
Romy zapoþítáno necelých 146 tisíc obyvatel [Langhamrová, Fiala 2008: 97-98].
25
Komplexní analýza mapující sociální vylouþení þeských RomĤ vypracovaná agenturou GAC v roce 2006
hovoĜí o existenci více než tĜí set sociálnČ vylouþených lokalit ve 140ti obcích obývaných romským
obyvatelstvem žijícím pod hranicí chudoby [GAC 2006].
26
Mezi jinými uvećme relativnČ pĜísná pravidla, která jsou na osoby v evidenci úĜadu práce kladena. NeplnČní
tČchto požadavkĤ má za následek pĤlroþní sankþní vyĜazení osoby z evidence úĜadu práce a faktickou
diskvalifikaci ze systému státních sociálních dávek.
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trhu práce dlouhodobČ nijak neparticipují [Vláda ýR 2008: 37]. DĤvodem toho stavu je
kombinace mnoha faktorĤ mezi nČž patĜí zejména omezená pracovní kvalifikace a z ní
odvozená nízká mzda, jež dosahuje pĜibližnČ pouze 40 % prĤmČrné mzdy v þeské ekonomice
[Vláda ýR 2008: 37]. Za další podstatné dĤvody tohoto stavu je možné považovat horší
zdravotní stav romské populace v porovnání s majoritou a rovnČž nepĜíliš stimulující systém
státních sociálních dávek. V neposlední ĜadČ se Romové velice þasto setkávají s projevy
otevĜené diskriminace ze strany potenciálních zamČstnavatelĤ, což snižuje jejich další
motivaci pokraþovat v hledání zamČstnání. Šimíková v této souvislosti hovoĜí o procesu
hledání zamČstnání romského uchazeþe jako o de facto bezobsažném rituálu. Ten totiž na
základČ svých pĜedchozích zkušeností zpravidla tuší, že volné místo, které mu je státním
systémem zprostĜedkování zamČstnání nabízeno, bude s velkou pravdČpodobností
„obsazeno“.27 Formální charakter tohoto procesu podle Šimíkové vede k bČžnČ zažívanému
pocitu frustrace, deziluze a nedĤvČry v instituce státu.28 Mezi rozšíĜené strategie, jak si
zajistit další finanþní prostĜedky nad rámec relativnČ nízkých dávek hmotné nouze, proto
patĜí sezónní práce a jiné formy participace na tvz. šedé ekonomice29 [2003: 62-64].
NeménČ významným problémem romské populace na území ýR je její nízká
vzdČlanostní úroveĖ ve srovnání s majoritou. Na rozdíl od malé participace RomĤ na trhu
práce jde však v tomto pĜípadČ o trend dlouhodobý. NapĜíklad Šimíková uvádí, že v 70. letech
minulého století bylo 70 % þeských RomĤ v postproduktivním vČku negramotných [2003:65].
V porovnání s touto vČkovou kohortou je v souþasnosti vzdČlanostní úroveĖ RomĤ podstatnČ
lepší, s tendencí se dále mírnČ zvyšovat. Státu se nicménČ pĜesto nedaĜí zamezit silné
mezigeneraþní reprodukci dosaženého vzdČlání, takže souþasné romské dČti své rodiþe co do
dosaženého vzdČlání pĜíliš nepĜevyšují [Vláda ýR 2008: 22]. Podstatnou roli v tom hraje
27

Autorka naráží na bČžnou praxi, se kterou Romové setkávají pĜi procesu zprostĜedkování zamČstnání úĜadem
práce. Aby zĤstali v registru této instituce, musí pravidelnČ docházet na pohovory s potenciálními
zamČstnavateli, jejichž pracovní nabídky úĜad práce eviduje. Na základČ své etnicity jsou však ve vČtšinČ pĜípadĤ
odmítnuti, pĜestože nabízená pracovní pozice zĤstávají ostatním uchazeþĤm nadále k dispozici.
To ostatnČ potvrzují mé osobní zkušenosti terénního sociálního pracovníka. S pĜípady, kdy se Romovi þi Romce
podaĜí získat zamČstnání prostĜednictvím úĜadu práce se setkávám zcela ojedinČle. O mnoho lépe nedopadá ani
telefonické doporuþení konkrétního þlovČka na evidentnČ volné pracovní místo ze strany sociálního pracovníka,
neboĢ jedna z prvních otázek zní, zda je dotyþný „cikán“.
28
Za kýžené východisko z tohoto stavu není podle mého názoru možné požadovat ani tzv. rekvalifikaþní kurzy,
které jsou souþástí státní politiky zamČstnanosti. Z dĤvodĤ znaþné finanþní nákladnosti se v praxi jejich nabídka
omezuje jen na krátkodobČ nezamČstnané a jejich absolvování také vČtšinou není zárukou skuteþného nalezení
zamČstnání.
29
Vyjdu-li opČt ze svých zkušeností sociálního pracovníka, tak mohu konstatovat, že dávky hmotné nouze na
pokrytí bČžných výdajĤ domácnosti ani zdaleka nestaþí. Mimo zimního období jsou si však nČkteĜí romští muži
schopni, zejména pokud mají dostateþný sociální kapitál uvnitĜ dané komunity, vydČlat nevelké þástky tzv.
brigádami. V rámci lokality, kde jako sociální pracovník pĤsobím, je pak mezi romskými ženami a dČtmi v dobČ
léta rozšíĜenou formou pĜivýdČlku sbČr šnekĤ. Jde však o znaþnČ nevýhodnou formu výdČleþné þinnosti, neboĢ
výkupové ceny se pohybují v rozmezí 10 až 15 Kþ za kilogram.
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mnoho desetiletí pĜetrvávající dvoukolejný vzdČlávací model, který spoþívá v paralelní
existenci tzv. speciálních základních škol30, do nichž jsou, þasto na samých poþátcích své
vzdČlávací dráhy, umísĢovány romské dČti ze socio-kulturnČ znevýhodnČného prostĜedí.
Údaje o poþtu romských dČtí ve speciálních školách, které jsou primárnČ urþeny žákĤm se
stĜední až tČžkou mentální retardací, se rĤzní. Šimíková [2003: 65] uvádí odhad ve výši 80 %
všech dČtí z romského etnika. HĤle [2007] naopak považuje takto vysoké poþty za znaþnČ
nadsazené a na základČ demografické analýzy pĜedpokládá, že tento typ školy navštČvuje
„jen“ asi 30 % romských dČtí. Tento vzdČlávací model je oprávnČnČ kritizován odbornou
veĜejností, neboĢ je v pĜímém rozporu s proklamovanou snahou o inkluzivní výuku romských
dČtí. Místo toho dochází k vytváĜení etnicky segregované vČtve vzdČlávacího systému, jejíž
existence neprospívá ani RomĤm, ani dČtem s mentálním handicapem, pro které byla pĤvodnČ
urþena. Mimo strukturálních bariér þeského vzdČlávacího systému lze podle Gabala hovoĜit o
okruhu pČti obvyklých mechanismĤ na stranČ rodiny, které se rovnČž podílejí na
mezigeneraþní reprodukci nízké vzdČlanostní úrovnČ þeských RomĤ. Tyto faktory zahrnují
nižší kulturní kapitál romských rodin, horší znalost þeského jazyka pĜi nástupu do první tĜídy,
malý význam pĜikládaný vzdČlání, neexistence pozitivních profesních vzorĤ a obecnČ horší
materiální podmínky rodin ze sociálnČ vylouþených lokalit [GAC 2009: 8-9]. Typická
jednosmČrná cesta romského dítČte z normální do speciální základní školy tak vede od
prvních školních neúspČchĤ do pedagogicko-psychologické poradny, kde je vzdČlávací
potenciál dítČte posouzen þasto pouze na základČ inteligenþního testu31, jenž je do znaþné
míry založen na znalosti jazyka. DítČti je zde oficiálnČ pĜisouzena diagnóza mentální
retardace, což posvČtí jeho pĜechod do speciální základní školy. V krátkodobém horizontu
výsledek popisovaného procesu kvitují všechny zúþastnČné strany – rodiþĤm ubude práce
spojená s nároky bČžné základní školy, dítČ je spokojenČjší, protože se ocitne v prostĜedí,
které je mu známé a škola nemusí Ĝešit jeho specifické vzdČlávací potĜeby.32 V dlouhodobém
horizontu pak dochází k zásadnímu ovlivnČní životních šancí romských dČtí a jejich
„...vylouþení z pĜístupu k atraktivním pozicím, k plnému þerpání kulturního bohatství
spoleþnosti a jejího systému hodnot. MénČ vzdČlaní jedinci jsou vyluþováni z bezpeþí – jsou
tedy vystaveni vyšším životním rizikĤm, vþetnČ rizik zdravotních“ [Burjanek 2003: 134].
30

Aþkoli byl název tČchto vzdČlávacích ústavĤ pĜejmenován ze zvláštních na speciální, tak se sociální
stigmatizace jejich absolventĤ ve spoleþnosti nezmČnila.
31
Využívání tzv. kulturnČ neutrálních testĤ, jež by byly schopny odfiltrovat popisované znevýhodnČní, je v ýR v
souþasnosti pomČrnČ ojedinČlé [Liga 2007: 12].
32
Existují samozĜejmČ také školy, které tímto zpĤsobem nepostupují a místo toho volí uzpĤsobení výuky
vzdČlávacím potĜebám romských žákĤ. ýasto však v takových školách dochází k relativnČ novému fenoménu
jejich monoetnizace, kdy po pĜekroþení urþitého podílu romských žákĤ ve tĜídách zaþnou ostatní rodiþe své dČti
z této školy hromadnČ odhlašovat [Hajská 2005: 21].
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Nízká úroveĖ vzdČlání vedoucí k nezamČstnanosti a minimální pĜíjmy z nich odvozené
jsou sami o sobČ zdrojem významné sociální pasti, jejíž pĜekonání je pro naprostou vČtšinu
RomĤ nedosažitelné bez pomoci zvenþí. Dávky pomoci v hmotné nouzi, které tvoĜí pĜíjmy
bČžné romské domácnosti, neumožĖují vytváĜení rezerv pro nenadálé události a slouží pouze
k pokrytí nejnezbytnČjších výdajĤ. RomĤm jsou tím pádem odepĜeny bČžné statky dostupné
stĜední tĜídČ jakými jsou spoĜení, pojištČní a bankovní pĤjþky. Ti se pak stávají snadným
zdrojem zisku nerĤznČjších nebankovních institucí, nabízejících nevýhodné pĤjþky s vysokým
úroþením, þi pĜímo lichváĜĤ pĤsobících v rámci romské komunity. Výsledkem je obrovská
zadluženost romských domácností, která je v rámci stávající legislativy de facto neĜešitelná a
celou jednu generaci RomĤ odsuzuje k živoĜení hluboko pod hranicí chudoby. PĜi dosažení
urþité míry zadlužení totiž podle mých zkušeností pĜestává mít smysl usilovat o získání
stálého legálního zamČstnání, neboĢ pĜíjmy z nČj se stávají pĜedmČtem okamžité exekuce33. Z
toho dĤvodu dochází k vytváĜení silnČ krátkodobých a mezigeneraþnČ reprodukujících se
životních strategií spoþívajících v závislosti na minimálních, nicménČ formálnČ exekuþnČ
nezabavitelných, sociálních dávkách.34 NeutČšenou finanþní situaci romských rodin poþínaje
rokem 2009 dále zkomplikovala novela zákona o hmotné nouzi þ. 111/2006 Sb., která
dlouhodobČ nezamČstnaným ukládá povinnost odpracovat pro obec minimálnČ dvacet hodin
mČsíþnČ v rámci institutu tzv. veĜejné služby35. Její odepĜení je sankcionováno snížením
sociálních dávek na úroveĖ existenþního minima, které v souþasnosti þiní dva tisíce dvacet
korun, což je zhruba o 1 100 Kþ ménČ, než je þástka minima životního. Zákon však obce
zároveĖ nezavazuje nezamČstnaným výkon veĜejné služby zprostĜedkovat. Podle výzkumu
Ministerstva práce a sociálních vČcí ji v do konce prvního kvartálu roku 2010 organizovalo
jen 40 % ze zkoumaného vzorku [Ministerstvo práce a sociálních vČcí ýR 2010b: 5]. V praxi
tak existence této novely mnohým obcím slouží pĜedevším jako možnost ulevit jejich
rozpoþtĤm od nepopulárního výdaje.
PrávČ pĜíklad okolností zavedení institutu veĜejné služby a posléze i její praxe podle
mého názoru výmluvnČ ilustruje ve spoleþnosti hluboce zakoĜenČný stereotyp o všeobecném
zneužívání štČdrých sociálních dávek resp. parazitování nezamČstnaných na sociálním
33

Dodejme, že aþkoli je v þeské legislativČ zakotven institut tzv. nezabavitelného minima, který dlužníkĤm
garantuje urþité prostĜedky k pĜežití, jež se pohybují lehce nad hranicí životního minima, tak mnoho
exekutorských kanceláĜí toto zákonné ustanovení v praxi nerespektuje. Pokud jsou jejich pracovníci na
nezákonnost svého poþínání upozornČni, tak þastá odpovČć spoþívá v doporuþení, že se s nimi mohou dlužníci o
své finanþní prostĜedky soudit.
34
K významné zmČnČ v tomto ohledu nedošlo ani po zavedení tvz. institutu oddlužení do þeského právního Ĝádu
v roce 2008. Právní podmínky oddlužení jsou totiž natolik pĜísné, že jeho využití bČžnou romskou domácností
není prakticky proveditelné.
35
Ta je nejþastČji organizována mČstskými úĜady a spoþívá v úklidových službách v obci bydlištČ.

41

systému, kterého je možné obratnČ využít v rámci politického diskurzu automatickým
kladením rovnítka mezi þlovČkem v obtížné sociální situaci závislém na pomoci od státu a
zneužíváním této pomoci. PĜed zavedením veĜejné služby tehdejší ministr práce a sociálních
vČcí Neþas její zaþlenČní do þeské legislativy zdĤvodĖoval mj. tČmito slovy: „Vím, že lidem
se nelíbí, že jsou sociální dávky zneužívány. Zásah proti zneužívání bude populární. Mezi
lidmi má pozitivní ohlas. SamozĜejmČ s výjimkou tČch, kterých se pĜímo dotkne ... ten, kdo na
sociálním systému surfuje nebo ho zneužívá, to samozĜejmČ výraznČ pocítí.“ [Zlámalová
2007]
Problém sociálního vylouþení romské minority v ýR má také nezanedbatelnou
prostorovou dimenzi. Ta se týká faktické územní segregace této menšiny a nevyhovujícího
stavu bytového fondu, který typicky obývá. Od poþátku 90. let minulého století, kdy došlo k
vlivem transformace ekonomiky k uvolnČní trhu s byty, dochází k systematické marginalizaci
RomĤ na periferii mČst, kde se nutnČ potýkají s nedostupností nČkterých, jinde bČžných,
základních služeb. Tento fenomén odsunování romských nájemníkĤ z lukrativních míst v
centrech mČst do neatraktivních lokalit je ovlivnČn zejména dvČma navzájem se
podmiĖujícími faktory. Na jedné stranČ chudobou a zadlužeností romských domácností, které
jsou vlivem rostoucích nájmĤ nuceny hledat co možná nejlevnČjší formy bydlení, þi jsou z
pĜímo z dĤvodu neplacení nájmu do ménČ atraktivních lokalit vlastníky nemovitostí cílenČ
stČhovány. Dále pak nízkým právním povČdomím RomĤ, které z nich þiní snadnou obČĢ
spekulace na trhu s byty. Trend rezidenþní segregace romských obyvatel v ohraniþených
mČstských þtvrtích þi periferiích typicky vede k dalšímu kvalitativnímu úpadku tČchto lokalit
vlivem specifického druhu podnikání (herny, zastavárny apod.) napojeného na zvýšenou
koncentraci sociálnČ patologických jevĤ souvisejících s chudobou. Vlivem pĜistČhování
chudšího obyvatelstva a s ním souvisejícím poklesem úrovnČ v místČ poskytovaných služeb,
zaþnou pĤvodní obyvatelé lokalitu opouštČt, což má reciproþnČ za následek pokles ceny
nemovitostí a opČtovný nárĤst koncentrace ekonomicky slabších vrstev obyvatelstva
[Šimíková 2003: 68-69]. Dodejme, že vlivem praktické nedostupnosti stavebního spoĜení a
hypoteþních úvČrĤ je vČtšinČ RomĤm de facto odepĜeno vlastnické bydlení a mnohé romské
rodiny jsou díky diskriminaci ze strany pronajímatelĤ bytĤ dlouhodobČ odkázány na v mnoha
ohledech nevyhovující komerþní ubytovny, pĤvodnČ urþené pro þasovČ omezený pobyt
sezónních pracovníkĤ [Vláda ýR 2008: 44-45].
Za další významný faktor sociální exkluze RomĤ v ýR, který byl do jisté míry popsán
už v pĜedchozích odstavcích, je možné považovat jejich omezený pĜístup k rozmanité paletČ
služeb. Šimíková v tomto ohledu zdĤrazĖuje pĜedevším služby sociální pomoci a rozšíĜený
42

mýtus o vysoké míĜe informovanosti RomĤ o jeho fungování a tzv. zneužívání. Poukazuje na
to, že je tento systém do znaþné míry diskriminaþní, neboĢ pracuje s pĜedpokladem vysoké
informaþní a sociální kompetence potenciálních pĜíjemcĤ sociálních dávek. To je podle
Šimíkové dále podepĜeno neochotou36 úĜedníkĤ oddČlení dávek státní sociální podpory na
úĜadech práce a dávek pomoci v hmotné nouzi na mČstských úĜadech zabývat se do detailu
komunikaþnČ ménČ zdatnými klienty. Šimíková tento aspekt sociální exkluze shrnuje se
slovy, že:
mnozí Romové, nejþastČji z dĤvodĤ nevzdČlanosti, neinformovanosti a sociální izolace
od vČtšinové spoleþnosti, neumČjí využívat všech možností, které státní systém
poskytuje, a nedosahují takového Ĝešení své situace, které tento systém potenciálnČ
umožĖuje. K této situaci velmi þasto pĜispívá nedĤvČra klientĤ romské komunity k
institucím, které spravuje vČtšinová spoleþnost, a zároveĖ nedĤvČra pracovníkĤ tČchto
institucí k tČmto svým klientĤm. [2003: 71]

Problematika omezeného pĜístupu RomĤ ke službám, jejich nízká dĤvČra vĤþi institucím
vČtšinové spoleþnosti a další faktory související s chudobou se do znaþné míry promítá také
do horšího zdravotního stavu romské populace v porovnání s majoritou. Na základČ
podrobných statistických dat o zdravotním stavu romské populace, která byla sbírána
naposledy v 80. letech minulého století, je možné konstatovat, že tehdejší stĜední délka života
byla u romských mužĤ o jedenáct let a u žen dokonce o patnáct let kratší, než tomu bylo u
zbytku populace. Navzdory neexistenci podobných dat v souþasnosti však zdravotniþtí experti
odhadují, že tato diskrepance nadále pĜetrvává [Janeþková 2002: 457]. Janeþková a KĜížová
[1997: 158-159] uvádČjí, že i další ukazatele, jakými jsou kupĜíkladu mateĜská a kojenecká
úmrtnost, hovoĜí ve výrazný neprospČch RomĤ. KromČ toho jsou pĜíslušníkĤm romské
minority þastČji diagnostikovány choroby jako TBC, chronická bronchitida, vĜedová
onemocnČní apod.. Data z pediatrické péþe hovoĜí o vyšším výskytu excesivní formy obezity
u romských dČtí a také psychické deprivace. Na pravou míru je také tĜeba uvést mínČní
rozšíĜené u posudkových lékaĜĤ, že Romové úþelovČ zneužívají zdravotní systém, aby dosáhli
pĜiznání invalidního dĤchodu. Janeþková [2002: 461-462] sice potvrzuje, že je RomĤm
36

Dodejme však, že kromČ zmínČné neochoty úĜedníkĤ spolupracovat s Romy hraje v tomto mechanismu
podstatnou roli také systémové nastavení sociální pomoci státu a jeho politika zamČstnanosti v tomto sektoru.
Podle mých osobních zkušeností sociálního pracovníka jsou zamČstnanci tČchto institucí z dĤvodu jejich nízkého
poþtu v porovnání s poþtem žádostí, které musí zpracovávat, prakticky nuceni udržovat vysoké pracovní tempo
orientované pĜedevším na kvantitu, nikoli kvalitu provedených úkonĤ. Tento model pak nutnČ vede k rozvinutí
tzv. syndromu vyhoĜení, který následnČ významnou mČrou podílí na stereotypním uvažováním vĤþi pĜíjemcĤm
dávek a neochotČ se jimi dostateþnČ zabývat.
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invalidita ve srovnání s majoritou þastČji pĜiznávána, ale zároveĖ poukazuje na vlastní
výzkum, který dokládá, že je vĤþi RomĤm pĜi posuzování jejich žádosti uplatĖována vyšší
pĜísnost, než jak je tomu u zbytku populace.37 Zdraví romské populace z obecného hlediska v
nemalé míĜe ovlivĖuje také odlišný životní styl, který s sebou pozice sociálnČ deklasované
skupin pĜináší. Mezi Romy jsou vyšší mČrou rozšíĜeny rĤzné formy závislostí - od nikotinové,
alkoholismu, patologického gamblingu, až k pervitinu a heroinu. KromČ toho je v sociálnČ
vylouþených lokalitách þastým problémem zanedbaná prevence u dČtí a dluhy na zdravotním
pojištČní [Vláda ýR 2008: 53].
KoneþnČ posledním faktorem, který se podle Šimíkové podílí na sociálním vylouþení
RomĤ, jsou Ĝídké nebo neexistující sociální sítČ. PĜestože jsou Romové þasto oznaþováni za
homogenní komunitu38, je v tomto ohledu spíše pĜání otcem myšlenky. Faktem je, že mezi
Romy nadále pĜetrvávají relikty kastovního systému a nejrĤznČjší sváry velkorodin, které
komplikují jakoukoli ochotu jednat kolektivnČ. Na souþasném neradostném stavu romského
etnika jako celku se v této perspektivČ podílela zejména státní asimilaþní politika zmínČného
rozptylu cikánského obyvatelstva v 60. letech 20. stol. a další migraþní vlny romské populace
ze Slovenska. To vedlo ke zpĜetrhání pĜirozených vazeb mezi romskými rodinami a vytvoĜení
umČlého spoleþenství lidí, které spojuje jen spoleþnČ obývaný prostor a pocit nepĜijetí ze
strany majority [Šimíková 2003: 72-73].39

3.3.5 Stigma a konstrukce identity
Popsané ekonomické faktory sociálního vylouþení, které jsou do znaþné míry podmínČné
diskriminaþními praktikami uplatĖovanými vĤþi RomĤm na úrovni jedincĤ i institucí, jsou
podstatnou, nicménČ nikoli jedinou promČnnou jejich marginalizace. V symbolické rovinČ se
sociální exkluze projevuje také na zpĤsobu utváĜení osobnosti jedince, kulturní
sebeidentifikace a etnické identity. Tento proces podle mého názoru dobĜe zachycuje teorie
etiketizace spojovaná nejþastČji se jmény E. Lemerta, H. Beckera a E. Goffmana.40
37

Zkušenosti praktického lékaĜe na sídlišti Chanov poukazují na trend odkládat návštČvu u lékaĜe až do chvíle,
kdy je zdravotní problém vnímán jako nesnesitelný. ěešení potíží pak bývá nároþnČjší, delší a také dražší
[KĜížová 1996: 154].
38
Viz napĜíklad název jednoho z poradních orgánu Vlády ýR – Rada vlády pro záležitosti romské komunity.
39
Podle Vašeþky, který vychází z typologie K. E. Francise hodnotící míru integrace migrujících etnických skupin
v cílové zemi, lze pĜesto hovoĜit o situaci þeských RomĤ, jakožto o fázi druhotných skupin, která se mj.
vyznaþuje schopností jednat pospolitČ, tendencí separovat se v reakci na své odmítání vČtšinovou spoleþností a
aktivnČ se snaží o vyrovnání svých životních šancí [2006: 39-40].
40
Její pĜínos spoþívá v odklonČní zájmu od zkoumání sociálních deviací jakožto patologického druhu jednání,
které spoþívá v porušování závazných a jednou provždy daných spoleþenských norem. Poukazuje naproti tomu
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Goffman definuje stigma jako vztah mezi urþitým negativnČ vnímaným atributem
jedince (v našem pĜípadČ etnicitou) a stereotypem, jenž se k tomuto atributu váže, a který tak
svého nositele znevýhodĖuje pĜi interakci s jeho okolím. ZvláštČ výrazný atribut má podle
Goffmana tendenci zcela ovládnout pozornost jedince vstupujícího do interakce se
stigmatizovaným þlovČkem a generalizovat jeho hodnocení pouze na základČ
charakteristických rysĤ pĜipisovaných tomuto stigmatu. PĜirozené obranné reakce na
interakþní vzorce spojené s touto redukcí ze strany stigmatizovaného jsou druhou stranou
chápány jako potvrzení daného stereotypu a legitimizují vnímání dané osoby jako ménČcenné.
Z tČchto ustálených a obtížnČ narušitelných komunikaþních vzorcĤ vyplývá pocit permanentní
nejistoty zakoušené nositelem stigmatu, neboĢ bČžnČ zažívá despekt a nepĜijetí ze strany
ostatních [Goffman 2003: 10-13].
Lemert v této souvislosti hovoĜí o tzv. reakci na deviaci, která spoþívá v postupné
symbolické reorganizaci identity stigmatizovaného jedince a vzniku sekundární deviace jako
systematické formy adaptace a identifikace s rolí, která je mu okolím pĜisuzována [Munková
2001: 70-71]. Podle Beckera je samotný proces etiketizace do znaþné míry závislý na
pohnutkách a zájmech jednotlivcĤ, kteĜí mají oprávnČní nastavovat normy a vynucovat si
jejich dodržování. Chápe tedy etiketizaci jako formu ideologického nástroje, který mĤže
sloužit k zachování statu quo, jež vyhovuje tČm, kteĜí ve svých rukou soustĜedí politickou
moc [Munková 2001: 84-85].

3.3.6 Shrnutí
Výše popsané ekonomické mechanismy sociální exkluze, které brání þeským RomĤm
v plnohodnotném zaþlenČní do spoleþnosti, je podle mého názoru tĜeba dát do pĜímé
souvislosti s jejich nelichotivým postavením deklasované a opovrhované skupiny, které se
datuje už k polovinČ 16. století a v obecném povČdomí pĜetrvává v podstatČ dodnes.
KoĜeny souþasného sociálního vylouþení romské minority je tak tĜeba hledat zejména
ve státní asimilaþní politice, která vĤþi nim byla uplatĖována pĜed rokem 1989. Ta
systematicky a þasto násilnČ zpĜetrhala jejich rodinné a sociální vazby a navzdory jejich vĤli
se jim pokusila vnutit zpĤsob života, který jim byl v mnoha ohledech cizí. PĜestože se
Romové po roce 1989 stali de iure obþany se stejnými právy, jaká mají všichni ostatní
na rostoucí diverzifikaci spoleþnosti a neudržitelnost stereotypního dČlení jednotlivcĤ na normální a deviantní.
Etiketizaþní teorie klade dĤraz na to, že spoleþenské normy a jednání oznaþované za deviantní neexistují
objektivnČ, ale jde o velmi variabilní historické a kulturní konstrukty [Munková 2001: kap. 9].
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obyvatelé ýeské republiky, zachovali si v oþích þeské veĜejnosti status obþanĤ „druhé
kategorie“41. Jak bylo popsáno, þelí Romové diskriminaci témČĜ v každé oblasti svého života
(jak koneckoncĤ potvrzují i citované vládní materiály), a to navzdory proklamované (a
velkými obtížemi prosazované) souþasné státní integraþní politice.
V souvislosti s veĜejným diskurzem nezasloužené chudoby a politickým morálnČkulturním diskurzem, o kterých bylo pojednáno dĜíve (3.2.4), je , jak se domnívám, nutné
zmínit systematickou marginalizaci RomĤ na trhu práce, která má pĜedevším strukturální
pĜíþiny. RomĤm je pĜesto veĜejným mínČním pĜipisována neochota participovat na trhu práce
a úþelové zneužívání státního systému sociálních dávek. V tomto ohledu znovu pĜipomeĖme
fakt popsaný v rámci této kapitoly vČnované RomĤm, že ti díky nižším sociálním
kompetencím a nedĤvČĜe ve státní instituce spojené a souþasnČ podmínČné nevĤlí (a faktickou
nemožností) povČĜených orgánĤ vycházet jim vstĜíc, ani zdaleka nevyužívají všechny
možnosti, které by jim systém státní sociální politiky mohl potenciálnČ nabídnout. Jak již bylo
Ĝeþeno, poslední kvalifikované odhady z roku 1998 hovoĜí o necelých 20 % všech
práceschopných RomĤ evidovaných na úĜadech práce. PrávČ evidence na úĜadu práce je
pĜitom podmínkou þerpání dávek hmotné nouze, jejichž zneužívání je dlouhodobČ
nezamČstnaným RomĤm obecnČ pĜipisováno (kap. 4.6).42
StruþnČ popsané mechanismy a dĤsledky stigmatizace je dle mého mínČní možné
vztáhnout také na situaci sociálnČ vylouþených þeských RomĤ. Zažívají-li bČžnČ pocity
nepĜijetí a projevy více þi ménČ hostilního jednání ze strany majoritní populace, stejnČ jako to,
že jsou v médiích oznaþováni za nepĜizpĤsobivé, asociální etc., nelze se podle mého názoru
pĜíliš divit, že nemají dĤvČru ve spoleþenské instituce, ani aspirace plnohodnotnČ participovat
na tímto zpĤsobem strukturované spoleþnosti. Stigma sociální nepĜizpĤsobivosti v kombinaci
se systémovČ omezenou možností vertikální mobility se tak snadno mĤže stát sebenaplĖujícím
se proroctvím.
Poznatky, týkající se sociální exkluze RomĤ, zkoumané v rámci této kapitoly, budou
v následné analýze mediálních textĤ využity jako referenþní rámec. Zajímat mne bude
pĜedevším to, zda ekonomické a symbolické faktory sociálního vylouþení jsou zmiĖovány
jako podstatný kontext pĜi referování o tzv. sociální nepĜizpĤsobivosti, þi jsou v tČchto
sdČleních opomíjeny.

41

Ve veĜejném diskurzu nezĜídka oznaþovaní za „hnČdoþechy“ þi „romské spoluobþany“ apod.
Dodejme, že objem finanþní prostĜedkĤ vynaložených na dávky hmotné nouze tvoĜil v roce 2009 0,47 %
celkových výdajĤ státního rozpoþtu ýeské republiky [Ministerstvo práce a sociálních vČcí 2010a].

42
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4. Diskurzivní praxe
V teorii Normana Fairclougha spoþívá analýza diskurzivní praxe ve zkoumání procesu
produkce a konzumace mediálních textĤ a hledání souvislosti mezi tČmito procesy (kap. 2.3).
PĜi zpracování této kapitoly vyjdu z kritického pojetí teorie agenda setting a s ní souvisejících
konceptĤ priming a framing. Ty budou dány do souvislosti s Gramsciho teorií hegemonie a
konkrétnČji teoriemi, které oba koncepty (agenda setting a hegemonie) syntetizují. Kritické
pojetí médií je spojováno s tzv. modelem dominantních médií, o nČmž bude také ve struþnosti
referováno.
PĜedstavena bude teorie zpravodajských hodnot, která v obecné rovinČ ozĜejmuje
mechanismy, jež se podílejí na vytváĜení zpravodajství v masových médiích. V této
perspektivČ se budu soustĜedit také na teoretické a empirické studie, pojednávající o
ustálených zpĤsobech mediální reprezentace pĜíslušníkĤ etnických minorit v médiích. Zmíním
jednak zahraniþní zdroje a obšírnČji se zamČĜím na výzkumy, které se specificky vČnují
obrazĤ RomĤ v þeských médiích.
Vzhledem k tČžkostem (jež považuji z metodologického hlediska za v podstatČ
nepĜekonatelné) spojeným s praktickým zkoumáním úþinkĤ mediálních sdČlení s tematikou
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti na publikum, budu nucen omezit se v tomto ohledu na van
DijkĤv poznatek, že právČ masová média mají nejvČtší vliv na formování postojĤ publika vĤþi
relativnČ abstraktním fenoménĤm. Mezi nČ van Dijk Ĝadí i informace a pĜedstavy týkající se
života etnických menšin. Toto van Dijkovo tvrzení, jež vyplývá z jeho rozsáhlé empirické
práce na dané téma, podpoĜím zjištČními, k nimž došli þeští výzkumníci Radostný s RĤžiþkou
a výzkumný tým Šimíkové, Buþkové a Smékala. Ti na základČ empirických studií docházejí
k obdobnému závČru jako van Dijk. PrávČ z toho dĤvodu bude v rámci této kapitoly souþasnČ
pojednáno o vztahu a postojích majoritní populace k RomĤm, které se na základČ výzkumĤ
veĜejného mínČní v dlouhodobé perspektivČ jeví jako stabilnČ negativní, hraniþící s hostilitou.
Poslední þást kapitoly bude vČnována zpravodajskému portálu iDNES.cz, jehož
mediální sdČlení budou pĜedmČtem textové analýzy. ZmínČny budou jak základní
faktografické údaje týkající se tohoto serveru, tak jeho konkrétní specifické a postavení
v rámci þeské internetové žurnalistiky.
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4.1 Média a teorie agenda setting
Konkrétní pojmenování procesu, bČhem nČhož jsou v médiích upĜednostĖovány urþité
tematické obsahy, þímž dochází k nárĤstu jejich dĤležitosti i v rámci veĜejného diskurzu,
pochází od dvojice autorĤ McCombse a Shawa [1972: 176-177]. Ti charakterizovali agenda
setting jako významnou funkci masových médií, která je do znaþné míry schopná ovlivĖovat
postoje veĜejnosti k urþité agendČ þi z ní uþinit samostatné politické téma. Rozpracováním
konceptu nastolování agendy reagovali oba výzkumníci na to, že politiþtí aktéĜi stále þastČji
komunikovali s veĜejností nikoli bezprostĜednČ (pĜi veĜejném shromáždČní), ale
prostĜednictvím médií, þímž docházelo k logickému nárĤstu jejich dĤležitosti. KonkrétnČjší
definici konceptu agenda settingu podává Jirák, jakožto hypotézu:
(O) vlivu, resp. úþinku médií na obsahy myšlení a veĜejného a politického diskurzu, podle
níž jsou média schopna (zámČrnČ i nezámČrnČ) exponovat urþité události a souþasnČ
urþovat poĜadí dĤležitosti exponovaných událostí, jež tvoĜí souþást veĜejného prostoru …
Agenda-setting hledá odpovČć na otázku, proþ se urþité informace o nČkterých tématech
stanou souþástí veĜejné debaty, zatímco jiné zĤstanou stranou pozornosti, a proþ jsou
nČkterá témata vnímána veĜejností jako závažnČjší než ostatní. [2004: 16]

Aþkoli pĜedchozí definice naznaþuje možnou intenci v ovlivĖování veĜejného mínČní ze
strany médií, þímž se dotýká i jejich nezanedbatelné (politické) moci, vČtšina souþasných
studií, vČnujících se tématu agenda-settingu se, jak upozorĖují Carragee a Roefs [2004: 214215], omezuje pouze na hodnotovČ neutrální popis tohoto procesu jakožto efektu masových
médií, bez hlubší analýzy jejich role v udržování spoleþenského Ĝádu. Daleko spíše se tedy
blíží výzkumné tradici zapoþaté Cohenem, který proslul postĜehem, že „… média povČtšinou
nebývají tak úspČšná v pĜesvČdþování lidí, o tom jak mají pĜemýšlet, jako jsou úžasnČ úspČšná
v pĤsobení na své þtenáĜe v tom, o þem mají pĜemýšlet…“ [in Entman 2007: 165], než
kritickému zkoumání efektu masových médií a propagandy v podání N. Chomského þi
hegemonické úlohy médií v pĜípadČ teoretikĤ CDA. V tomto kontextu si Entman všímá
nejasné distinkce mezi pojmy o þem pĜemýšlet a jak pĜemýšlet a poukazuje, že jde o
zavádČjící rozlišení, neboĢ druhé je možné chápat jako pouhý derivát prvního. ěíká pĜitom, že
se politické a hospodáĜské elity zajímají, o þem lidé pĜemýšlejí, resp. o veĜejné mínČní,
protože potĜebují veĜejnou podporu (þi minimálnČ toleranci) pro své politické aktivity. Pokud
tedy elity chtČjí, aby lidé pĜemýšleli, resp. se chovali urþitým zpĤsobem, pak nejjednodušší
zpĤsob, kterým je toho možné dosáhnout, spoþívá podle Entmana v selekci a prezentaci
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informací, které ladí s jejich schematickými systémy. Dodává, že (vlastní pĜeklad) „… jestliže
struþná definice moci spoþívá ve schopnosti pĜesvČdþit ostatní, aby dČlali co chceme, pak
Ĝíkat lidem, o þem mají pĜemýšlet, je zpĤsob, jak uplatĖovat politický vliv v nedonucovacích
politických systémech (a v menším rozsahu i v tČch donucovacích).“ [2007: 165]
ZpĤsoby, jakými média upĜednostĖují urþitá témata a akcentují nČkteré jejich atributy
na úkor jiných, jsou v rámci studií nastolování agendy nejþastČji popisovány prostĜednictvím
pojmĤ priming a framing. Framing se vztahuje k vytváĜení urþitých ucelených informaþních
rámcĤ složených z fragmentĤ události þi jevu, jejichž prostĜednictvím média referují o
realitČ.43 Entman podává definici framingu jakožto procesu (vlastní pĜeklad) „… tĜídČní þástí
vnímané reality a utváĜení pĜíbČhu, který zdĤrazĖuje spojitost mezi nimi, aby podnítil urþitý
zpĤsob interpretace.“ [2007: 164] Entman dále uvádí þtyĜi základní funkce ustaveného rámce,
mezi než patĜí: definice problému, analýza pĜíþin, morální rozhodování a doporuþení nápravy
[2007: 164]. Na druhou stranu pojem priming se vztahuje k procesu zdĤrazĖování dĤležitosti
(salience) urþitého tématu na úkor témat jiných [Weaver 2007: 142]. Vrátíme-li se ke dĜíve
zmínČnému CohenovČ pĜedpokladu, je podle mého názoru možné Ĝíci, že priming dává
divákĤm þi þtenáĜĤm vodítko, o þem pĜemýšlet, zatímco pĤsobením framingu se dozvídají,
jak o tom mají pĜemýšlet.

4.2 Teorie hegemonie a model dominantních médií
O propojení konceptu agenda-settingu s kritickou analýzou role médií v procesu distribuce
politické moci se zajímavým zpĤsobem pokouší Entman [2007: 165-166]. Tvrdí, že navzdory
proklamované objektivitČ a hodnotové neutralitČ média prosazují urþitý zkreslující pohled na
svČt, který konvenuje konkrétním zájmovým skupinám. Využívá k tomu akademicky nepĜíliš
ukotvený termín pĜedpojatost médií, jemuž se snaží dodat potĜebnou teoretickou základnu.
Entman dokládá, že o pĜedpojatosti médií se hovoĜí nejþastČji ve tĜech hlavních významech:
jednak jako o robustním zámČrném a úþelovém falšování reality; jednak jako o subtilnČjším
obsahovém zkreslení jednotlivých informací ve prospČch jedné zájmové skupiny þi
jednotlivce a koneþnČ rovnČž zkreslení zapĜíþinČné (tĜídní) hodnotovou orientací žurnalistĤ.44
43

Nutno podotknout, že podĜazení pojmu framing pod koncept agenda-setting není zcela bezrozporné. Weaver
[2007] podotýká, že framing je kvalitativnČ odlišný jev s podstatnČ širším teoretickým zábČrem než naznaþuje
pĜedchozí definice a poukazuje na souþasný stav poznání v této oblasti, kde výraznČ dominují výzkumné studie
operující výhradnČ s termínem framing, nikoli agenda-setting.
44
Pro další rozpracování konceptu pĜedpojatosti médií navrhuje Entman zabývat se pouze druhým a tĜetím
typem zkreslení. Falšování mediálního obsahu považuje za pomČrnČ vzácný jev, neboĢ existenþnČ ohrožuje
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Podstatný kritický pĜíspČvek do debaty o roli médií v procesu distribuce a udržování
politické moci pĜedstavuje podle mého názoru Gramsciho teorie hegemonie a její syntéza s
konceptem framingu. Gramsciho teorie hegemonie se vztahuje k „… procesu, kterým si
vládnoucí elity zajišĢují souhlas se zavedeným politickým Ĝádem prostĜednictvím vytváĜení a
šíĜení významĤ a hodnot.“ [Carragee, Roefs 2006: 221-222] Jinými slovy jde o neustále
probíhající proces získávání „… ‚spontánního‘ souhlasu, s nímž pĜijímají velké masy
obyvatelstva zamČĜení, které spoleþenskému životu vtiskuje vládnoucí spoleþenská skupina;
souhlasu, který se ‚historicky‘ rodí z prestiže vládnoucí spoleþenské skupiny (a tedy dĤvČry
vĤþi ní), odvozovaného z jejího postavení a z její funkce ve svČtČ výroby.“ [Gramsci 1967:
131]45 Podle Gramsciho konceptu hegemonie tak uvnitĜ spoleþnosti probíhá neustálý boj o
zachování daného podílĤ elit na moci, resp. o legitimitu spoleþenského zĜízení jako takového,
jehož nejmocnČjšími nástroji jsou pĜedevším systém státního vzdČlávání, církev a také média
[Carragee, Roefs 2004: 222]. NejmocnČjším nástrojem hegemonie v soudobých spoleþnostech
jsou podle obou autorĤ právČ média a zvláštČ proces framingu, jímž dochází k šíĜení
potĜebných významĤ hodnot, o nČjž systém opírá svou legitimitu.
V této souvislosti hovoĜí Stern [2009] o tĜech technikách, jejichž pomocí se
hegemonie v kulturní sféĜe udržuje. Za techniku konsensu oznaþuje vnoĜování zdánlivČ
bezrozporných a tudíž obtížnČ demaskovatelných klišé do bČžných mediálních sdČlení, které
má þtenáĜe þi diváka nenásilnČ utvrzovat v tom, že stávající spoleþenský Ĝád je jediný možný
a správný. Technikou kontrolovaného stĜetu míní Stern utváĜení takových rámcĤ, které diváka
þi þtenáĜe pĜimČjí domnívat se, že žije ve svČtČ, v nČmž neustále dochází k významným
stĜetĤm zájmĤ, z nichž ty ménČ spoleþensky prospČšné jsou eliminovány (typicky napĜ. zájem
investigativních novináĜĤ oproti zájmĤm zkorumpovaných politikĤ)46. Skuteþným smyslem
vytváĜení iluzivních rámcĤ zprostĜedkovávajících (nepodstatné) konflikty je podle Sterna
vlastníka daného média a jeho pozici na trhu. Za mnohem zajímavČjší fenomény proto považuje obsahové
zkreslení (vČdomČ þi nevČdomČ) upĜednostĖující zpĤsob interpretace reality stranící tČm, kteĜí jsou aktuálnČ u
moci, þi tČm, kteĜí o to usilují; stejnČ jako zkreslení zapĜíþinČné hodnotovou orientací žurnalistĤ, která pomáhá
elitám udržet si dominantní mocenské postavení [2007: 165-166].
45
Relevantní pro pochopení, jakým zpĤsobem je dosahováno všeobecného souhlasu s panujícím Ĝádem je
Gramsciho idea, že jde o výsledek vyjednávání významĤ, jehož se úþastní všechny spoleþenské skupiny.
NicménČ ty, které mají ve svých rukou vČtší moc jsou schopny podobu výsledného konsensu ovlivnit v podstatnČ
vyšší míĜe [Gramsci 1959 passim].
46
PodrobnČji tuto problematiku v nedávné dobČ rozpracoval ve svém eseji Korupce jako filosofický problém
Václav BČlohradský. ěíká, že slovo korupce má v sobČ velký mystifikaþní potenciál. Je formou narativu, v nČmž
je zakódována idea, že nikoli systém, ale jeho jednotliví aktéĜi selhávají. UpozorĖuje, že korupce je nedílnou
souþástí ideologické lži, jež spoþívá v tvrzení, že politická a ekonomická moc jsou na sobČ nezávislé. Naproti
tomu tvrdí, že jde jen o dvČ strany téže mince. BČlohradský konstatuje, že „(kvalita) života prudce klesá ne
proto, že v systému se dČje, co je nelegální, ale proto, že s v nČm dČje, co je legální – to je opravdový problém.
Heslo boj proti korupci od nČj odvádí pozornost, a proto je nejnebezpeþnČjší mystifikací souþasné politiky.“
[BČlohradský 2011]

50

zamaskovat hrozící (typicky tĜídní) konflikt, ohrožující samotnou podstatu kapitalistické
spoleþnosti a neumožnit tak alternativní interpretace a definice politiky. KoneþnČ poslední
technikou inkorporace míní Stern zbavení alternativních názorových proudĤ a (deviantních)
subkultur uvnitĜ spoleþnosti jejich pĤvodního obsahu a jejich transformaci do podoby
pouhého výhodnČ obchodovatelného produktu [2009: 41-48].
Pro Faircloughovu teorii kritické diskurzivní analýzy je koncept hegemonie jedním
z klíþových prostĜedkĤ umožĖujících pochopení propojení diskurzivní praxe s širší praxí
sociální. Diskurzivní praxi, tedy proces produkce, distribuce a konzumace textĤ, chápe jako
aspekt hegemonického zápasu o dominanci urþitých významĤ nad jinými, která pĜispívá
k reprodukci a transformaci Ĝádu diskurzu, jehož je souþástí. Hegemonie podle Fairclougha
není a nemĤže být stabilním stavem. Její povaha je fluidní, stále se mČnící a nekompletní,
stejnČ jako je konsensus, dosažený prostĜednictvím hegemonického zápasu, prozatímní a
neúplný. Jinými slovy (vlastní pĜeklad) „… Ĝád diskurzu mĤže být nahlížen jako diskurzivní
aspekt rozporuplného a nestabilního ekvilibria, které zakládá postatu hegemonie“ [2006: 93].
Výše popsané atributy, pĜipisující médiím nemalý vliv na vytváĜení a ovlivĖování
postojĤ publika ve jménu dominantních mocenských struktur, je podle mého mínČní možné
zaĜadit pod tzv. model dominantních médií. Ten v obecné rovinČ pĜedpokládá, že jsou masová
média ovládána nevelkým poþtem zástupcĤ mocenských kruhĤ a cílenČ slouží zájmĤm
urþitých institucí. Jsou charakterem produkce navzájem de facto zamČnitelná a uniformní a
v jejich výstupech jsou implicitnČ zakódována sdČlení podporující status quo. Zatímco
alternativní názory a kritika jsou potlaþovány, aby si publikum nebylo schopno utváĜet vlastní
úsudek a bylo nuceno akceptovat pĜedkládaný Ĝád vČcí [McQuail 2007: 93].47

4.3 Zpravodajské hodnoty
Mechanismus výroby zpravodajských sdČlení v masových médiích podléhá mnoha rĤzným
vlivĤm, které McQuail [2007: 241] zobecĖuje a kategorizuje na organizaþní a ideologické.
Z pouhé události se stává mediální obsah – zpráva pĤsobením tzv. gatekeepingu, neboli
procesu zachycujícího události, které považují zamČstnanci médií za zajímavé a podstatné pro
okruh pĜíjemcĤ jejich typu média. Základní organizaþní faktory gatekeepingu podle Reifové
[2004: 62] vyplývají z ustálených byrokratických postupĤ mediálního provozu – mediální

47

Autor vedle tohoto pojetí uvádí model pluralitních médií, který je výše uvedenému do znaþné míry
protikladný.
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rutiny, ohledu na personální obsazení události, její pokrytí zpravodajskou sítí, prosazování
tzv. stádní žurnalistiky, tzv. pĜedurþením události novináĜem þi ambicí dosáhnout zdání její
objektivity u pĜíjemce. Podle McQuaila [2007: 241] mají gatekeepeĜi do znaþné míru jasnou
pĜedstavu, co jejich publikum zajímá, která se napĜíþ médii jednoho spoleþensko-kulturního
uspoĜádání pĜíliš neliší. McQuail se dále odkazuje ke konceptu tzv. zpravodajských hodnot,
které jsou podstatou ideologického faktoru mechanismu selekce zpráv. Tento koncept v 60.
letech 20. století dĤkladnČ empiricky propracovali výzkumníci Gatlung s Ruge na základČ
zahraniþního zpravodajství v norském tisku. Jirák [2004: 77-78] sumarizuje výsledky
nejrĤznČjších výzkumĤ zpravodajských hodnot tímto zpĤsobem:


výskyt ve smyslu þasového intervalu, který událost potĜebuje k tomu, aby se prosadila; þím
jsou události kratší , tím spíše se stanou zprávou



blízkost – události, které se odehrají v prostĜedí kulturnČ a sociálnČ blízkém médiu a jeho
adresátĤm, mají vČtší šanci projít sítem gatekeepingu



jasnost jako promČnná jednoznaþného vyznČní události; ambivalentní a rozporuplné události
mají menší šanci získat pozornost médií; obnáší však také následnou prezentaci komplexní
zprávy jednoznaþným zpĤsobem



jednoduchost – vČtší pozornosti médií se tČší nekomplikované události, jež není obtížné
vysvČtlit



smysluplnost jako proces filtrace událostí, které se odlišují od kulturních zkušeností publika



novost události je mírou její ceny



prĤbČžnost ve smyslu návaznosti na pĜedchozí události, které se dĜíve staly mediálním
obsahem



možnost dalšího vývoje – potenciál gradace a dramatického vývoje události zvyšují
pravdČpodobnost, že se stane zprávou



vztah k elitám – jak jednotlivcĤm, tak organizacím a státĤm s velkou mocí a vlivem



personalizace – vČtší nadČji na proniknutí do zpravodajství mají události pĜímo spojené
konkrétními aktéry, nikoli dČji abstraktní povahy; personalizace zároveĖ posiluje narativní
charakter zpravodajství



negativita událostí, které mají tragický þi konfliktní rozmČr mají vČtší šanci na zveĜejnČní



souznČní – událost musí do znaþné míry naplĖovat oþekávání publika



pĜekvapení jako zdánlivČ protichĤdná hodnota pĜedešlé; pĜedpokládá se, že události vzácné a
exotické povahy mohou publikum pĜekvapit a zabavit; musí být však zároveĖ snadno
pochopitelné a jednoznaþné



pĜedvídatelnost ve smyslu schopnosti pĜesunout techniku a zpravodaje na místo události;
snadno anticipované události pak mají pochopitelnČ vČtší šanci stát se zprávou; rovnČž
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pomáhá publiku formovat oþekávání
variace – domácí události je možné pĜevést na schéma variace téhož v zahraniþí



Zajímavým zobecĖujícím postĜehem k problematice zpravodajských hodnot je dle mého
soudu toto McNairovo vyjádĜení:
PĜestože novináĜi potĜebují urþitý systém pro rozdČlování své pozornosti a potĜebují
jistým zpĤsobem tĜídit skuteþnost, pĜevažující zpravodajské hodnoty mohou být nČkdy
zkreslujícím zrcadlem svČta, neboĢ odrážejí a schvalují morální struktury posedlé elitami,
slávou a bohatstvím. MĤžeme-li zpravodajskou hodnotu považovat za vyjádĜení
spoleþenských hodnot, potom zpravodajské hodnoty pĜevažující v liberální demokratické
spoleþnosti odkazují ke svČtu, který je etnocentrický, orientovaný na elity a soustĜedČný
na ‚negativní události‘. [2004: 81]

4.4 Etnické minority a nový rasismus
Z kvalitativní výzkumné perspektivy pojednává o zpĤsobu mediální prezentace etnických
menšin jeden z pĜedních teoretikĤ kritické diskurzivní analýzy Teun A. van Dijk, který se
problematice pĜítomnosti rĤzných forem rasismu v médiích dlouhodobČ vČnuje. Konstatuje,
že navzdory zĜejmým odlišnostem mezi jednotlivými zemČmi, typy médií a rĤznými údobími,
pĜetrvávají ve zpravodajství urþité charakteristické rysy zachycování problematiky etnických
menšin. Van Dijk [1987: 44-45] identifikuje pČt tČchto základních rovin, jež jsou pro vztah
medií k etnickým minoritám urþující (vlastní pĜeklad):


Etnické minority jsou minoritami také v tisku – jsou zde ménČ zamČstnány, stejnČ jako je o
nich referováno jen okrajovČ.



Mnoho dominantních témat je pĜímo þi jemnČji spojeno s problémy, obtížemi þi ohrožením
pĜevládajících hodnot, zájmĤ, cílĤ nebo kultury samotné.



Události týkající se etnických minorit jsou dĤslednČ popisovány z pohledu bílé majority,
jejímž autoritám se dostává vČtšího prostoru a jsou zobrazovány dĤvČryhodnČji než mluvþí
minorit.



Témata, která jsou relevantní pro každodenní život etnických skupin, jako je práce, bydlení,
zdraví, vzdČlání, politický život a kultura, stejnČ jako diskriminace v tČchto oblastech, jsou
zmiĖována zĜídka, pokud nepoukazují na „problém“ ohrožující spoleþnost jako celek þi
nemají povahu senzace.



Problematika rasismu je ve zpravodajství systematicky opomíjena þi je redukována na
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incidenty jednotlivých pĜípadĤ diskriminace, pĜípadnČ pĜipisována nevýznamným
pravicovým stranám a situována do chudých oblastí. Rasismus v podání elit þi rĤzných
institucí je diskutován zĜídka.

VysvČtlení tČchto pĜetrvávajících vzorcĤ pĜi reprezentaci etnických minorit v mediální agendČ
nespatĜuje van Dijk ani tak v tom, že by byla média, jejich zamČstnanci a vlastníci explicitnČ
xenofobní. Jejich role pĜi reprodukci negativních stereotypĤ vĤþi menšinám je spíše nepĜímá a
subtilní. Podle van Dijka jsou zmínČné charakteristické zpravodajské z rysy velké þásti
ovlivnČny dominantní politickou ideologií a hegemonickou úlohou médií pĜi její reprodukci.
V nemalé míĜe jsou také dĤsledkem rutinních postupĤ produkce zpráv a zpravodajských
hodnot. Dodává k tomu (vlastní pĜeklad): „Negativní, senzaþní události dostávají více
prostoru a jakákoli skupina s omezenou moci, vlivem, bez oficiálního mluvþího má vždy do
médií menší pĜístup“ [1987: 45].
KromČ toho van Dijk upozorĖuje, že jsou média dlouhodobČ rezistentní vĤþi kritice,
vedené vĤþi popsaným stereotypním vzorcĤm, které oznaþuje jako nový rasismus [2000: 37].
Tímto termínem pojmenovává fenomén, který nahradil formy rasismu „starého“, jenž
zahrnoval otroctví, segregaci, apartheid a obecné projevy nadĜazenosti bílé rasy, které byly
dĜíve bČžnou souþásti veĜejného diskurzu, stejnČ jako námČtem každodenní konverzace [2000:
34-35].48 Nový rasismus je ve svých projevech subtilnČjší, odvolává se na demokratické
principy a usiluje o politickou korektnost. PĜíslušníky etnických minorit nevidí jako podĜadné
z biologického hlediska, ale jako „jiné“. Jinakost etnických menšin v rétorice nového rasismu
spoþívá pĜedevším v kulturní odlišnosti, jež v pĜíjemcích mediálních sdČlení evokuje pocit
ohrožení sociálních norem, hodnot a obecnČ sociální koheze. Jinými slovy: zpravodajství
prezentující etnické minority obsahují podle van Dijka latentní obsahy, sdČlované mezi Ĝádky,
které události vykreslují ve formČ vyprávČní o Nás a tČch Druhých [2000: 35-37].
Vzhledem k þasto subtilní a symbolické povaze nového rasismu má mnoho jeho forem
diskurzivní povahu. Nový rasismus je podle van Dijka silnČ zakoĜenČn v bČžné konverzaci,
textech a promluvách, politických debatách, pohovorech s uchazeþi o zamČstnání, televizních
poĜadech a mnoha jiných žánrech. Vytratilo se z nČj sice otevĜené násilí a nenávist a na první
pohled se jeví jako pouhé neškodné Ĝeþi, je ale podle van Dijka stejnČ efektivní ve schopnosti
marginalizovat menšiny z veĜejného života. Rozliþné formy nového rasismu mohou ubližovat
tČm, kterých se dotýkají o to více, neboĢ se (vlastní pĜeklad) „… zdají být tak ‚normální‘,
48

Entman [1992] podobným zpĤsobem rozlišuje mezi dvČ kvalitativními formami rasismu prezentovanými
v mediálních sdČleních – tradiþním bigotním rasismem a jeho moderní variantou, která se vyznaþuje nepĜijetím a
odmítáním životních aspirací AfroameriþanĤ bílou vČtšinou.
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‚pĜirozené‘ a ‚založené na zdravém rozumu‘ tČm, kteĜí se na podobných diskurzech a

interakcích podílejí. Jsou formou etnické hegemonie, založené na zdánlivČ legitimních
ideologiích a postojích a þasto jsou mlþky pĜijímány vČtšinou þlenĤ dominantní majoritní
skupiny.“ [2000: 34]
NeménČ podstatným zjištČním, které van Dijk na základČ svých výzkumĤ uvádí,
spoþívá ve faktu, že sdČlení médií je þasto výhradním zdrojem informací u pĜíjemcĤ z Ĝad
majoritní populace, kteĜí mají jinak spíše náhodné a ojedinČlé zkušenosti s pĜíslušníky menšin
[2000: 37].

4.5 Mediální reprezentace RomĤ v þeských médiích
Výzkumné pokrytí problematiky prezentace romské minority v þeských masových médiích
není v souþasnosti pĜíliš široké. Sedláková, která provedla zĜejmČ nejobsáhlejší rešerši na
dané téma, zahrnující jak þeská, tak zahraniþní média konstatuje, že se výstupy jednotlivých
šetĜení, které se týkají RomĤ v zásadČ nijak neliší od zahraniþních studií vČnovanými
mediální reprezentaci jiných etnických, národnostních a rasových menšin (4.4) [2007: 49]. Ve
svém vlastním výzkumu, mapujícím reprezentaci RomĤ v hlavních zpravodajských relacích
stanice ýT1 a Nova, došla Sedláková [2007: 172-173] mj. k následujícím zjištČním:


množství informací o Romech je nízké; podíl prostoru vČnovaný romské minoritČ se u obou
televizních stanic významnČ neliší



vČtšina zpráv vČnovaných RomĤm cituje jako informaþní zdroje osoby z majoritní populace a
sami Romové dostávají prostor k vyjádĜení jen v desetinČ zpravodajských pĜíspČvkĤ; zpravidla
pak z pozice aktérĤ, nikoli expertĤ; pokud dostanou prostor výpovČdi, tak menší než zástupci
majority a jsou také prezentováni jiným zpĤsobem, jak z obrazové hlediska, tak co do zpĤsobu
editace jejich promluvy



ve zpravodajství jsou Romové v nadpoloviþní vČtšinČ pĜípadĤ prezentováni v souvislosti
s negativními událostmi – kriminalita, emigrace, sociální problémy



rasistické a politicky nekorektní výroky, zaznívající ve zpravodajství, jsou nechány bez
komentáĜe



ve zpravodajství jsou používány stereotypní ilustraþní zábČry, které s problematikou pĜíspČvku
nesouvisí



nČkteré pĜíspČvky vČnované romské tematice akcentují jinakost RomĤ a rozlišují mezi Námi a
Jimi
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Na specifický zpravodajský trend ve zpĤsobu referování o násilných trestných þinech s
rasovým podtextem, páchaných na Romech, upozorĖuje Karhanová s Homoláþem [2003].
Podle nich je ve zpravodajských pĜíspČvcích tohoto typu þasto implicitnČ pĜítomen
pĜedpoklad pĜíþinné souvislosti mezi kriminalitou RomĤ a útokĤ proti nim. Dokumentují to
napĜ. na pĜípadu rasovČ motivované vraždy Tibora Berkiho v roce 1995, kdy první zpráva
vydaná ýTK obsahovala sdČlení, že „zavraždČný muž nemČl se zákonem žádné problémy“.
Podle obou autorĤ pĜevládá v þeském veĜejném diskurzu pĜedstava o obČti rasovČ
motivovaného trestného þinu jako o nutnČ bezúhonném þlovČku, kterého s pachatelem
nespojovalo nic jiného než þin samotný.49 V této souvislosti hovoĜí o bČžnČ užívaném úzu tzv.
slušného Roma, který obnáší „… nejen trestní bezúhonnost, ale musí jít o jedince víceménČ
asimilovaného, který pracuje nebo si práci alespoĖ hledá, nepije, posílá dČti do školy a
zpĤsobem života nijak neobtČžuje své okolí.“ [2003: 7] Není-li v pĜípadČ obČti obsah
kategorie slušného Roma naplnČn, hledají média odlišný výkladový princip v podobČ braní
zákona do vlastních rukou þi vyĜizování úþtĤ. Dalším, þasto prezentovaným stereotypem
v rámci mediálního diskurzu je, podle autorĤ, zobrazování rasistické odnože hnutí skinheadĤ
a RomĤ jako komplementárních skupin. I v pĜípadČ jednostranného napadení RomĤ referují
média o tvz. incidentech þi pĤtkách a naznaþují symetrii zúþastnČných stran, mezi nimiž
panuje pĜirozená oboustranná nenávist. Za ještČ závažnČjší fakt považují Karhanová
s Homoláþem, že:
útoky na Romy jsou þasto prezentovány jako témČĜ výhradní záležitost hnutí skinheads,
pĜíslušnost pachatelĤ k tomuto hnutí je postaþujícím vysvČtlením pĜípadu, pokud není
prokázána, spekuluje se o ní. Tímto zpĤsobem se snímá odpovČdnost za rasovČ
motivované násilí z majoritní spoleþnosti a pĜesouvá se na extremistickou skupinu, od
majoritní spoleþnosti oddČlenou. [2003:8]

V pĜípadČ kriminality páchané pĜíslušníky etnických menšin je pak další rozšíĜenou praxí
þeských médií poukazovat þi dokonce zdĤrazĖovat etnický pĤvod pachatele50 tČchto trestných
þinĤ, aniž by to mČlo pĜímou souvislost s povahou þinu samotného [BadáĖová 2010: 61-62].
Podle Štechové tím média v pĜíjemcích zpráv utvrzují pĜedstavu, že „… rasismus þeské

49

RovnČž v pĜípadČ nedávného žháĜského útoku na romskou rodinu v obci Vítkov mČla média tendenci
„kádrovat“ kriminální minulost obČtí a zjišĢovat jejich povČst u místních obyvatel [srov. Baćura 2009].
Odkazování k tomuto typu „kontextu“ celé události v sobČ podle mého názoru obnáší implicitní zjišĢování míry
„legitimity“ onoho rasovČ motivovaného útoku.
50
Lingvista Marek Nekula [1995] tento fenomén oznaþuje jako titulkovou xenofobii.
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spoleþnosti nemá pĜíþinu v odlišné barvČ pleti, ale v asociálním chování, které je RomĤm jako
skupinČ majoritou pĜisuzováno.“ [2001: 34]
Zajímavým pĜíspČvkem do diskuse na dané téma je diskurzivní analýza mediálního
pokrytí konkrétní sociálnČ vylouþené lokality Masokombinátu – bývalé továrny na okraji
Kladna, která má status obecních bytĤ 4. kategorie. Radostný s RĤžiþkou se pĜi svém
zkoumání zamČĜili na mediální diskurz o neplatiþství. PrimárnČ se soustĜedili na takové texty,
které referují o zmínČné lokalitČ. Z jejich analýzy mediálních textĤ mj. vyplynulo, že „…
v rámci diskurzu o neplatiþích je ‚dohodnuto‘, že jsou pojmy jako Rom, neplatiþ,
nepĜizpĤsobivý obþan þi potížista synonymní, že mají stejný význam.“ [2006: 213]
Ekvivalentní používaní tČchto kategorií podle autorĤ pĜedpokládá existenci spoleþného
šifrovacího a de-šifrovacího kódu spoleþného pro tvĤrce i pĜíjemce textĤ. Další dimenze
diskurzu o neplatiþství spoþívá v systematické konstrukci nebezpeþí spojeného se sociálnČ
vylouþenou lokalitou. Bezpeþnostní rizika nejsou nijak specifikována, jsou odvozena z pouhé
pĜítomnosti domnČlých neplatiþĤ v lokalitČ. AutoĜi dodávají, že aþkoli není popisované místo
spojeno se zvýšeným výskytem kriminality, tak zde pĜesto probíhá soustavný dohled mČstské
policie. Na policejní pĜítomnost se mediální texty zhusta odkazují a posilují tak dojem
esenciální nebezpeþnosti obyvatel Masokombinátu [2006: 215-222]. KoneþnČ poslední
dĤležité zjištČní Radostného s RĤžiþkou spoþívá v konstatování, že „… masová média mohou
hrát relativnČ významnou úlohu pĜi konstrukci a udržování sociálnČ vylouþených lokalit
v jejich exkluzi.“ [2006: 201]. Popisují mediální rekonstrukci života obyvatel Masokombinátu
jako Baudrillardovo simulacrum, neboli hyperrealitu, ve které mediální obraz získává
nadvládu nad samotnou skuteþností. PĜestože je v textech diskurzu o neplatiþství referováno o
Masokombinátu jako o ubytovnČ pro neplatiþe, dokazují oba autoĜi, že není ve skuteþnosti ani
jedním.51 Posilování sociální exkluze spojují s výpovČćmi zástupcĤ tzv. directing systému
(zamČstnanci magistrátu, správcovské firmy atd.), které se zcela kryly s étosem mediálního
diskurzu o neplatiþství a opíraly se o argumentaci typu „to všichni vČdí“. To vše navzdory
faktu, že naprostá vČtšina dotazovaných zamČstnancĤ nikdy zmiĖovanou lokalitu nenavštívila.
PrávČ tito lidé orientující se v situaci na základČ mediálního simulakra mají ve svých rukou
nemalou moc, díky které ovlivĖují další osudy popsané lokality a jejích obyvatel [2006: 226229].

51

Jinými slovy jde o obecní byty, kde zdaleka nežijí jen neplatiþi vystČhování ze svých pĤvodních obydlí.
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4.6 Vztah majority k RomĤm
Otázka kvality soužití mezi pĜíslušníky romské minority a majoritní spoleþností v ýR je
mediálnČ vdČþné téma, které vyvolává þasté bouĜlivé diskuse i mimo mediální prostor. Tento
vztah je obecnČ považován za znaþnČ konfliktní a promítá se do mnoha sfér vþetnČ politické,
kde se i mezi reprezentanty stran hlavního proudu najdou lidé, kteĜí nijak neskrývají svou
nevraživost vĤþi RomĤm a neváhají s návrhy razantní represivních opatĜení vĤþi nim.52 Ve
výzkumech interetnických vztahĤ v ýR se pravidelnČ objevuje evidentní hostilita respondentĤ
vĤþi RomĤm. Naprostá vČtšina obyvatel ýR typicky smýšlí o Romech jako o lidech
nemajících chuĢ k práci a zneužívajících sociální podporu – 95 %; zneužívajících
demokratický systém – 91 %; budících strach – 88 % a v neposlední ĜadČ také jako o
pĜíslušnících jiné rasy, která je nepĜizpĤsobivá53 a nezmČní se – 83 % [Gabal 1999: 85].
Pokud bychom mČli shrnout postoje, které se v tČchto výzkumech nejþastČji objevují, tak je
možné konstatovat:
PĜes mnohasetletou pĜítomnost RomĤ v ýeské republice, pĜes jejich nesporný pĜínos jak
v oblasti kultury, tak v oblasti materiální (výstavba silnic, železnic, telekomunikaþních
sítí), vnímá dosud velká þást þeské populace Romy jako pĜistČhovalce, jež do zemČ nikdo
nezval (aþ mnozí sem byli nastČhováni násilnČ) a kteĜí jen parazitují na sociálních
výhodách státu. [Sekyt 2001: 123]

Výzkumy veĜejného mínČní zkoumající postoje spoleþnosti k RomĤm však podle mého
názoru nemají pĜílišnou vypovídající schopnost o tom, jak vypadá skuteþné soužití mezi
Romy a zbytkem spoleþnosti. Vzhledem k tomu, že sociální exkluze romské minority má také
svĤj nezanedbatelný prostorový aspekt a vČtšina RomĤ je od zbytku spoleþnosti typicky
izolována, tak vzájemné kontakty obou svČtĤ jsou nutnČ více þi ménČ kontingentní. Proto lze
soudit, že tyto alarmující nevraživé postoje jsou spíše výsledkem mezigeneraþnČ pĜedávaných

52

Z poslední doby zmiĖme napĜíklad výrok kandidáta do senátu za TOP 09 L. Kvapila, který na jedné
z komunitních sítí otevĜenČ Ĝíká: „Ale cikáni mi vadí zcela urþitČ ! I když neotravují a nenasírají - což vlastnČ
neexistuje“ [Cikáni… 2011]. Staršího data je pak poþin bývalé senátorky L. Janáþkové, která bČhem své poslední
volební kampanČ rozesílala potenciálním voliþĤm sirky v reakci na žháĜský útok na romskou rodinu ve VítkovČ.
Ani to nemČlo vliv na otevĜenou podporu premiéra Neþase v jejím úsilí o získání senátorského mandátu
[Radovanoviþ 2011].
53
PĜestože jsou data z tohoto výzkumu více než 10 let stará, tak trend chápat Romy jako nepĜizpĤsobivé,
v þeské spoleþnosti nadále pĜetrvává. Zpráva z výzkumu veĜejného mínČní, vypracovaného pro ministerstvo
vnitra agenturou STEM v roce 2010, poskytla v tomto ohledu zcela identický procentuální podíl respondentĤ,
kteĜí vnímají Romy jako nepĜizpĤsobivou skupinu obyvatel [Ministerstvo vnitra ýR 2010: 35].

58

heterostereotypĤ a mytologických struktur54 podporovaných konfliktním obrazem RomĤ
v médiích hlavního proudu.
Odlišný výzkum, který se zamČĜil na kvantitativní i kvalitativní zmapování vztahĤ
mezi majoritou a Romy z hlediska tČch respondentĤ, pro které je multietnické soužití
každodenní realitou, podává kvalitativnČ jiné výsledky. Šimíková, Buþková a Smékal
analyzovali postoje ke vzájemnému soužití obyvatel vybraných lokalit, ve kterých Romové a
etniþtí ýeši žijí ve spoleþných domech nebo v blízkém sousedství. Uvedení autoĜi obecnČ
konstatují, že „… lidé, kteĜí mají osobní zkušenost s romským etnikem, jsou ve svých
postojích k soužití s Romy, ale i s jinými etnicky odlišnými skupinami, otevĜenČjší než
vČtšinová populace.“ [2003: 119] Tito výzkumníci mj. srovnali svá zjištČní s Gabalovým
[1999] výzkumem a identifikovali významnou diskrepanci v položce týkající se
nepĜijatelnosti vzájemného sousedství. Zatímco data z dĜívČjšího výzkumu vypovídala o tom,
že pro 85 % dotázaných by bylo podobné sousedství nepĜijatelné, tak pouze 24 %
respondentĤ, kteĜí mají s Romy bezprostĜední zkušenost, odpovídalo v totožném duchu.55
Domnívám se, že uvedené postoje veĜejnosti, které vypovídají o zásadním nepĜijetí
RomĤ þeskou spoleþností a o jejich všeobecném vnímání coby cizorodého a nepĜizpĤsobivého
elementu, lze interpretovat i prostĜednictvím specifického zpĤsobu konstrukce þeské národní
identity. Na rozdíl od zemí založených na imigraci, jsou obecnČ evropské národní státy „…
definované pohledem do minulosti: místo spoleþného projektu je základem jejich identity
spoleþná vzpomínka na pĜíbČh pĜedkĤ.“ [Barša 1999: 13] V pĜípadČ souþasné ýeské republiky
je tento fakt navíc zdĤraznČn znaþnou etnickou a kulturní homogenitou jejích obyvatel, která
54

Sedláková rekonstruuje mýtus Cikána pĜítomného v þeské kultuĜe pomocí následujícího ĜetČzce konceptĤ: „…
osoby tmavé pleti a þerných vlasĤ, neupravené, s vytahaným, starým obleþením, které nepĤsobí þistČ; pĜíliš
temperamentní, impulzivní, emocionální, agresivní, neĜestné, mající mnoho dČtí (pĜíliš fertilní), o které se
nedokáží postarat. DČti bez dohledu, jsou nevychované a neposlušné, pobíhají po veĜejných prostorech, jsou
rozcuchané, zapatlané, vČtšinou polonahé, pĜíliš zvČdavé, rozdovádČné a hluþné. I dospČlí tráví znaþnou þást dne
na veĜejnosti, postáváním, hlasitou mluvou pĜipomínající hádku a doplnČnou výraznou gestikulací. Jsou ménČ
inteligentní, nevzdČlaní a nevzdČlavatelní, nepĜizpĤsobiví, asociální a neochotní se pĜizpĤsobit majoritnímu
životnímu stylu. Nepracují, jsou to líní povaleþi, kteĜí se štítí práce a žijí ze sociálních dávek, tedy na úkor
Ĝádných obþanĤ a z jejich daní.“ [2007: 74]
Podle mých pedagogických zkušeností s výukou terénní sociální práce na VŠ a také s pĜednáškami týkajícími se
problematiky sociální exkluze romské minority urþenými široké veĜejnosti, má mytologické pĜedivo obrazu
Cikána také svou institucionální rovinu. PomČrnČ bČžnČ se setkávám s pĜedstavou o praxi pozitivní diskriminace
RomĤ ze strany institucí. RozšíĜená je napĜ. pĜedstava, že se starobní dĤchod nezamČstnaným RomĤm, kteĜí byli
po celý život závislí na sociálních dávkách vypoþítává z aktuální prĤmČrné mzdy v ýR.
55
Uvedení autoĜi nicménČ upozorĖují, že oba výzkumy nejsou plnČ komparabilní, neboĢ GabalĤv výzkum
sluþuje položky Romové by spíše a rozhodnČ vadili jako sousedé, zatímco jejich výzkum pracoval pouze
s kategorií rozhodnČ [Šimíková, Buþková , Smékal 2003: 119]. Na druhou stranu z výzkumu veĜejného mínČní
provedeného agenturou STEM v roce 2011, který zkoumal totéž, plyne, že 30 % obyvatel by sousedství
pokládalo za zcela nepĜijatelné, 31 % by ho neslo tČžce a pro 25 % by nebylo pĜíjemné [STEM 2011]. Zdá se, že
tato data hypotézu o rozdílu v postojích k sousedství majority s Romy z hlediska pĜímých zkušeností se soužitím
v podstatČ potvrzují.
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se znaþnČ liší od pluralistické situace, panující v období první republiky, pĜiþemž tato
tendence byla dále zvýraznČna rozpadem ýeskoslovenska. Holý k tomuto tématu dodává, že
pro „… ýechy je národní identita kvalitativnČ odlišná od identit, které jedinec pĜijímá na
základČ dosažených statusĤ“ [2010: 70]. Jde tedy o identitu exkluzivní, jež není možné získat
pouhým procesem nabývání obþanství þi díky po desítky let sdíleným prostorem. Holý dále
upozorĖuje, že aþkoli je národní identita ve vČdomí ýechĤ asociována s více kritérii, pravé
þešství vždy koluje „… v krvi každého z nás“ [2010: 71]. Mýtus spoleþných pĜedkĤ a
pokrevní spĜíznČnosti þeského národa tak implicitnČ znamená faktickou diskvalifikaci RomĤ a
jiných etnických minorit z participace na plném þešství. Romové dle mého názoru v þeské
spoleþnosti plní integrativní funkci tČch druhých, jež mohou pĜedstavovat ohrožení sociální
koheze. Vymezení se vĤþi nim je pak vhodným nástrojem, jak stmelit kolektivní identitu
þeského národa.

4.7 Zpravodajský portál iDNES.cz
Zpravodajský server iDNES.cz je jednou ze souþástí mediálního koncernu MAFRA a.s., jehož
majoritním vlastníkem je od roku 1994 nČmecký holding Rheinisch-Bergische Druckerei und
Verlagsgesellschaft mbH. Server iDNES.cz vznikl na poþátku roku 1998. Spoleþnost
MAFRA na svých internetových stránkách uvádí, že portál iDNES.cz, vþetnČ všech jeho
souþástí, navštíví mČsíþnČ více než 3,8 milionu þtenáĜĤ. [Mediální… 2010b]. V letech 2006 až
2008 získalo iDNES.cz na základČ hlasování þtenáĜĤ ocenČní KĜišĢálová lupa v kategorii
zpravodajství. V následujících dvou letech pak v kategorii všeobecná média [KĜišĢálová…
2011].
Zpravodajská þást serveru má podle informací oddČlení výzkumu trhu spoleþnosti
MAFRA, získaných na základČ údajĤ projektu NetMonitor, pĜibližnČ 1 440 000 þtenáĜĤ
mČsíþnČ. Zhruba polovina þtenáĜĤ zpravodajské sekce je vČku mezi 20-39 lety; 70 % þtenáĜĤ
má stĜedoškolské vzdČlání s maturitou a vyšší; 36 % þtenáĜĤ žije v domácnosti s pĜíjmem 30
tis. Kþ a více [MAFRA 2011: 12].56 Podle údajĤ projektu NetMonitor byla v roce 2010
zpravodajská rubrika portálu iDNES.cz druhou nejnavštČvovanČjší po serveru Novinky.cz.
Následována byla portálem Aktualne.cz [NetMonitor 2011].
Šéfredaktorem iDNES.cz je Michal Hanák, vedoucím redakce zpravodajské þásti
Marek DvoĜáþek [Mediální… 2010a]. Poþet redaktorĤ iDNES.cz ani jeho zpravodajské
56

Prezentované údaje pocházejí þervna roku 2011.
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rubriky spoleþnost MAFRA veĜejnČ neuvádí. V roce 2007 došlo k prostorovému slouþení
redakcí iDNES.cz a tištČného deníku MF DNES. ObČ redakce jsou tak do urþité míry
personálnČ propojeny a spolupracují na vytváĜení mediálních obsahĤ [Redakce… 2007].57

4.8 Shrnutí
Za relevantní poznatek, vycházející z výše provedené analýzy diskurzivní praxe, považuji ve
vztahu k praxi sociální, pĜedevším nastínČnou hypotézu o významu masových médií pro
udržení spoleþenského statu quo, resp. jejich roli coby hegemonického nástroje. Podle této
hypotézy se masová média svými rutinními a þasto neuvČdomovanými postupy - zejména
specifickým rámováním událostí, podílejí na šíĜení základních hodnot a významĤ þi obecnČ
ideologií, o které daný spoleþenský systém opírá svou legitimitu.
Vztaženo konkrétnČ na pĜípad diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti, lze konstatovat,
že masová média mohou sehrávat podstatnou úlohu v ospravedlnČní dlouhodobého
pĜetrvávání nerovného spoleþenského postavení pĜíslušníkĤ romské minority. A to tak, že je
vykreslují pĜedevším v negativních souvislostech a jen zĜídka se zamČĜují na kontext sociální
exkluze RomĤ a jejich systematickou diskriminaci, jež podmiĖují jejich chudobu a marginální
postavení ve spoleþnosti (jak vyplývá z výzkumĤ Sedlákové a van Dijka). Popsaná
legitimizaþní úloha médií, zdĤvodĖující nerovný pĜístup RomĤ k ekonomickým a kulturním
zdrojĤm spoleþnosti zdĤraznČním jejich „pĜirozené“ jinakosti a jejich vykreslováním v
obecnČ negativních souvislostech, je podle mého mínČní dĤležitá pĜedevším s ohledem na
zpĤsob dosahování konsensu v soudobých demokratických spoleþnostech. Ty do znaþné míry
þerpají svou legitimitu z osvícenských ideálĤ rovnosti a svobody všech obþanĤ daného státu.58
Pokud se sociální praxe liší od tČchto premis, je zĜejmČ snadnČjší a ménČ zneklidĖující
strategií pĜipsat vinu za tento stav lidem, kterým jsou rovnocenné životní šance odepĜeny.
Neboli oznaþit je za spoleþensky nepĜizpĤsobivé, jako souþást jejich pĜirozenosti.
NastínČná teorie zpravodajských hodnot hovoĜí o schematizaci prezentovaných
mediálních obsahĤ do podoby, která bude konvenovat hodnotovým mČĜítkĤm a oþekávání
cílového publika. V této souvislosti znovu zmiĖme veĜejný diskurz nezasloužené chudoby,
který nezamČstnaným a obecnČ lidem na okraji spoleþnosti pĜisuzuje negativní charakterové
57

Podle rozhovoru s bývalým redaktorem zahraniþní sekce zpravodajské rubriky iDNES.cz, spoþívá hlavní
tČžištČ þinnosti Ĝadových novináĜĤ v co nejrychlejší transformaci informací tiskových agentur do podoby þlánkĤ.
DĤraz je kladen pĜedevším na co nejvyšší poþet zveĜejnČných zpráv. Pravidelné porady redakce mají spíše
formální než koncepþní charakter.
58
Domnívám se, že stále silnČji také z neoliberálního diskurzu stejných startovních šancí.
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vlastnosti. PrávČ podobné kognitivní vzorce mohou podle mého názoru hrát významnou úlohu
pĜi procesu rámování mediálních obsahĤ, týkajících se života sociálnČ vylouþených lidí.
V této perspektivČ znovu zmiĖme zjištČní Radostného s RĤžiþkou, které poukazuje na to, že
specifický výbČr a rámování událostí mohou v nemalé míĜe sociální exkluzi prohlubovat. Jak
oba autoĜi uvádČjí na pĜíkladu sociálnČ vylouþené lokality Masokombinátu, þerpají zástupci
directing systému informace o situaci v této lokalitČ z popsaného mediálního simulakra. Na
jejich základČ þiní strategická rozhodnutí, která zásadním zpĤsobem ovlivĖují život místních
obyvatel.
S ohledem na následnou textovou analýzu mediálních sdČlení mne, v souvislosti
s poznatky obsaženými v rámci této kapitoly, budou zajímat tĜi základní otázky. Jednak – do
jaké míry bude ve zpravodajských sdČleních, které pracují s pojmem spoleþenská
nepĜizpĤsobivost, pĜihlíženo k expertním stanoviskĤm politických a akademických elit. Dále
– kterým elitám bude v tomto typu zpravodajství dáván prostor k vyjádĜení, a jaký typ
diskurzu budou reprezentovat. S ohledem na Faircloughovu metodologii (kap 2.3) se rovnČž
zamČĜím na vztahovou rovinu analýzy textĤ ve smyslu zpĤsobĤ reprezentace vztahu mezi
žurnalisty a jednotlivými elitami. KoneþnČ bude také mým cílem prozkoumat, do jaké míry
platí zjištČní Radostného s RĤžiþkou o ekvivalenci kategorií Rom a nepĜizpĤsobivý obþan
v prezentovaných þláncích.
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5. Analýza textĤ
V této kapitole budou podrobeny analýze mediální texty uveĜejnČné ve zpravodajské rubrice
portálu iDNES.cz mezi lety 2006 a 2008, které operují s pojmem spoleþenská
nepĜizpĤsobivost. Naþrtnu také podstatné rysy diskurzu obsaženého v publikovaných textech
v roce 2009. PĜi zkoumání tČchto þlánkĤ vyjdu ze tĜí analytických rovin, které popisuje N.
Fairclough. Jde o rovinu reprezentaþní, identitární a vztahovou (kap. 2.3).
Vzhledem k vysokému poþtu (kap. 2.5) analyzovaných þlánkĤ, které ve vČtší þi menší
míĜe tematizují spoleþenskou nepĜizpĤsobivost, nebude mým cílem vČnovat se formální
lingvistické rovinČ. V souladu s doporuþeními J. Meisslera budu definovat vlastní analytické
jednotky, vzešlé z pĜedbČžné analýzy textĤ a rozpracování pĜedchozích kapitol sociální a
diskurzivní praxe. Výhoda tohoto postupu spoþívá v možnosti sledovat na základČ urþených
kritérií vývoj mediální diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti v þase (kap. 2.4).
Vybraná mediální sdČlení budou analyzována diachronnČ – následnČ po letech, v nichž
vznikala. Každému roku bude vČnována zvláštní kapitola, ve které budou detailnČ popsána
zjištČní, k nimž jsem došel na základČ analýzy výzkumných okruhĤ, jež budou popsány dále.
ZávČreþná þást textové analýzy bude vČnována sumarizaci zjištČní z jednotlivých let a
zodpovČzení otázky, zda je možné hovoĜit o urþitém trendu. Tedy, zda došlo v diskurzu
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti (na základČ zkoumaných analytických jednotek) v prĤbČhu
sledovaných let k promČnČ.

5.1 Výzkumné okruhy
Na reprezentaþní rovinČ analýzy mne bude zajímat text jako médium pro šíĜení urþité
ideologie. ZamČĜím se na texty, které se primárnČ týkají právČ tématu nepĜizpĤsobivosti jako
spoleþenského problému a na aktéry, kteĜí se k tomuto tématu vyjadĜují.
Ve zkoumaných textech mČ bude konkrétnČ zajímat pĜedevším míra zastoupení politických
elit, pro které je spoleþenská nepĜizpĤsobivost podstatnou souþástí jejich politické agendy. Na
základČ pĜedbČžné analýzy þlánkĤ pĤjde zejména o proponenty morálnČ-kulturního diskurzu.
V rámci této analytické roviny mne nebudou zajímat texty deskriptivního charakteru, které
spoleþenskou nepĜizpĤsobivost netematizují a zmiĖují se o ní pouze okrajovČ. VyjádĜeno
schematicky pĤjde o tuto otázku:
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KteĜí aktéĜi jsou pĜedmČtem zájmu žurnalistĤ v textech primárnČ zamČĜených na spoleþenskou
nepĜizpĤsobivost a jaký typ diskurzu tito aktéĜi zastupují.

Identitární úroveĖ analýzy textĤ se soustĜedí na zpĤsoby konstrukce identit aktérĤ zapojených
do sdČlované události. PĤjde mi pĜedevším o samotnou kategorii spoleþensky
nepĜizpĤsobivých lidí a charakteristiky, které jim žurnalisté pĜipisují. V konkrétnČjší podobČ
se zamČĜím na míru shody mezi kategorií „Rom“ a „spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk“,
pokud ji využívají sami žurnalisté (v pĜímém þi nepĜímém smyslu, nikoli jako citaci).
V návaznosti na reprezentativní úroveĖ analýzy mČ bude zajímat také konstrukce identit
aktérĤ jako nositelĤ konkrétního typu diskurzu v textech, které se soustĜedí ryze na téma
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti.


Jaké vlastnosti jsou samotnými žurnalisty spoleþensky nepĜizpĤsobivým lidem pĜipisovány?



Jakou mČrou se v textech kryjí kategorie Rom a spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk ze strany
autorĤ – novináĜĤ analyzovaných textĤ?



Jaké identity žurnalisté v textech pĜipisují dalším aktérĤm, zejména politickým elitám jako
nositelĤm urþitého typu diskurzu?

Poslední analytickou rovinou popisuje Faircloughem jako vztahovou. Ta zahrnuje zkoumání
vzájemných relací, do nichž vstupují subjekty zúþastnČné na sdČlované události. Na této
úrovni se budu zabývat otázkou, jakou míru distance si v textech samotní žurnalisté udržují od
oznaþení jednotlivcĤ a kolektivit jako spoleþensky nepĜizpĤsobivých. VyjádĜeno jinými
slovy: zamČĜím se na to, jakým zpĤsobem autoĜi textĤ operují s pojmem spoleþensky
nepĜizpĤsobivý þlovČk. Tedy, zda jde o souþást jejich vlastního slovníku, zda využívají spíše
nepĜímé formy vyjádĜení, jako jsou uvozovky þi adjektivum takzvanČ, nebo se pouze
odvolávají na jiné aktéry, kteĜí s tímto pojmem pracují. KonkrétnČ pĤjde o tento typ otázky:


Jakou míru distance si žurnalisté v textech udržují od oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý?

5.2 Mediální texty publikované v roce 2006
V tomto roce bylo ve zpravodajské þásti portálu iDNES.cz celkovČ publikováno devČt þlánkĤ
operujících s oznaþením spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk. Tématem þtyĜ (3, 5, 7, 8) þlánkĤ
bylo mČsto Vsetín a jeho tehdejší starosta JiĜí ýunek. Politická reprezentace v té dobČ nechala
vybudovat byty kontejnerového typu na okraji mČsta urþené pro neplatiþe nájemného z domu
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v centru mČsta. Ten byl urþen k demolici a poté stržen. Jeho 230ti obyvatelĤm bylo pĜidČleno
náhradní ubytování. VČtší þást byla pĜestČhována právČ do tČchto novČ zbudovaných obecních
bytĤ, zbytku obyvatel pak byly na náklady mČsta v menších obcích zakoupeny volné domy
v dezolátním stavu. Jejich noví nájemníci se zavázali mČstu tyto prostĜedky postupnČ splatit.
Šlo tedy o formu bezúroþné pĤjþky na nákup tČchto objektĤ.
TĜi (1, 4, 9) texty byly spojeny s probíhajícími volbami do místních zastupitelstev,
které se spoleþenské nepĜizpĤsobivosti dotýkaly jen okrajovČ.
Jeden (6) þlánek byl vČnován konfrontaci mezi hercem Václavem Vydrou a
publicistou Františkem Kostlánem, který podal stížnost adresovanou vedení ýeského rozhlasu
kvĤli Vydrovu xenofobnímu vtipu, jenž ve vysílaní pronesl na adresu RomĤ. KoneþnČ
poslední (2) text se týká broumovské politické iniciativy usilující o úspČch ve volbách do
místních zastupitelstev, která svĤj politický program staví na konfrontaþní rétorice vĤþi
RomĤm.
1. Policie vyšetĜuje, proþ mČli dĤchodci pouze lístky ODS. 2.6.2006
2. Omezíme Romy, slibují v BroumovČ voliþĤm. 3.9.2006
3. Ve VsetínČ zaþalo velké stČhování z „domu hrĤzy“. 10.10.2006
4. Volby pĜíliš netáhnou, þlenové komisí se nudili. 20.10.2006
5. I na vás dojde, vzkázal nepĜizpĤsobivým starosta. 30.10.2006
6. Posluchaþe urazil VydrĤv „rasistický“ vtip. 7.11.2006
7. OBRAZEM: Bydlení vsetínských RomĤ. 9.11.2006
8. Jílková, Michaela. Se slovem vĜed už nebudu hrát, Ĝíká ýunek. 14.11.2006
9. Chánovští mohou zmČnit volební výsledek v Mostu. 20.11.2006

5.2.1 Reprezentaþní rovina
Dva þlánky (5, 8) ze tĜí textĤ orientovaných na samotné téma spoleþenské nepĜizpĤsobivosti
se soustĜedí primárnČ na politika JiĜího ýunka jako proponenta morálnČ-kulturního diskurzu
(vystČhování romských obyvatel za hranice obce zdĤvodnČné jejich bezprizorním
potulováním a obtČžováním ostatních obyvatel Vsetína). Také pĜedstavitele broumovské
politické strany je podle jejich vyjádĜení v textu (2) možné oznaþit za nositele tohoto typu
diskurzu (zneužívání dávek, parazitování, posílení represivních složek, romská kriminalita).
Zbývající þlánky mají deskriptivní charakter a spoleþenskou nepĜizpĤsobivost tematizují jen
okrajovČ.
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Typ sdČlení
morálnČ-kulturní diskurz
deskriptivní þlánek
Celkem textĤ
TAB. 2: distribuce

poþet
3
6
9

podíl
33,3%
66,7%
100%

typĤ diskurzu v roce 2006

5.2.2 Identitární rovina
Pouze ve dvou textech pĜisuzují (3, 8) žurnalisté spoleþensky nepĜizpĤsobivým lidem další
charakteristiky. V þlánku (3) vČnovaném procesu stČhování vsetínských obyvatel tzv. domu
hrĤzy je tehdejším tzv. nepĜizpĤsobivým nájemníkĤm pĜipisována zodpovČdnost za þasté
požáry – o jejich množství se autor nezmiĖuje. Citována je v textu romská žena, která byla
rovnČž vystČhována z tohoto domu. Podle autora „kĜiþela“, že je toto stČhování výrazem
rasismu. Autor však souþasnČ dodává, že také ona patĜí mezi „dlužníky“. V obsáhlém
rozhovoru (8) Michaely Jílkové a JiĜího ýunka spojuje novináĜka nepĜizpĤsobivost
s problémovostí.
Pouze ve dvou textech (6, 9) jeho autoĜi výslovnČ nespojují kategorie Rom a
nepĜizpĤsobivý þlovČk. ýlánek (1) tyto kategorie vymezuje protikladnČ. Objevuje se v nČm
vyjádĜení, že na mosteckém sídlišti žijí Romové a nepĜizpĤsobiví obyvatelé. Ve všech
ostatních textech jejich autoĜi identifikují obČ kategorie jako identické, aĢ už pĜímo þi volbou
doprovodného obrazového materiálu.
Relace: Rom = nepĜizpĤsobivý
identická
žádná
protikladná
Celkem textĤ
TAB. 3: shoda

poþet
6
2
1
9

podíl
66,7%
22,2%
11,1%
100%

mezi oznaþením Rom a sociálnČ nepĜizpĤsobivý 2006

Tehdejší vsetínský starosta je v jednom (5) mediálním sdČlení oznaþován za þlovČka, který
vystČhoval nČkolik (šlo celkovČ o 230 lidí) romských rodin na okraj mČsta. Zbývajícím
nájemníkĤm pak podle þlánku koupil domy v pohraniþí. V obou pĜípadech je jednání radnice
personifikováno do osoby JiĜího ýunka. Podle tohoto textu jde o politika kontroverzního.
Také v rozhovoru s M. Jílkovou (8) je oznaþen za kontroverzního politika, který vystČhoval
romské neplatiþe. Text (2), který se týká lokální politické strany, jež svĤj program staví na
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konfrontaþní rétorice vĤþi RomĤm, hovoĜí o jejich þlenech tímto zpĤsobem: „… žádní
národovci, ale mladí obþané Broumova“.

5.2.3 Vztahová rovina
Ve þtyĜech textech (1, 3, 4, 8) je oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý používáno výhradnČ
pĜímém smyslu. Jeden text (7) využívá toto oznaþení pĜímo i nepĜímo. Další (5) pĜímo a
zároveĖ cituje další aktéry. Jeden text (9) používá pouze nepĜímou formu oznaþení. Text (2)
oznaþení nepĜímé spoleþnČ s odvoláním se na další aktéry. Poslední text (6) se pĜi oznaþení
zaštituje pouze dvČma citacemi.59
Distance autora
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
Celkem þlánkĤ
TAB. 4: míra

poþet
6
2
1
9

distance autora v roce 2006

podíl
66,7%
22,2%
11,1%
100%

Frekvence oznaþení
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
Celkem oznaþení
TAB. 5: frekvence

poþet
7
4
5
16

podíl
43,8%
25,0%
31,3%
100%

typĤ typu oznaþení v roce 2006

5.3 Mediální texty publikované v roce 2007
BČhem roku 2007 bylo ve zpravodajství iDNES.cz publikováno 16 þlánkĤ operujících
s pojmem spoleþenská nepĜizpĤsobivost. V tomto roce došlo k poklesu zájmu serveru
iDNES.cz o pĜímá vyjádĜení týkající se spoleþensky nepĜizpĤsobivých lidí ze strany JiĜího
ýunka. Svou roli v tom zĜejmČ sehrál i fakt, že jej v prosinci pĜedcházejícího roku zaþala
Policie ýR vyšetĜovat v souvislosti s podezĜením z pĜijetí pĤlmilionového úplatku v roce
2002, kdy byl ve funkci vsetínského starosty. V únoru 2007 vĤþi nČmu bylo v této vČci
zahájen trestní stíhání. Jeho osoba pĜesto figurovala v textech operujících s pojmem
spoleþenská nepĜizpĤsobivost a to pĜedevším v negativních konotacích spojených s korupcí a
jeho výroky na adresu RomĤ. CelkovČ šlo o šest rĤzných textĤ (1, 5, 6, 7, 8 a 11). Jeden
z nich se vČnoval tématu billboardĤ zesmČšĖujících ýunka coby rasistu a korupþníka (1). Dva
þlánky (5, 7) referovaly o trestních oznámeních podaných na ýunka za pĜedešlé výroky o
Romech ze strany nevládních organizací a aktivistĤ. Jeden text (6) v této souvislosti
prezentoval postoje dvou romských aktivistĤ vĤþi ýunkovým výrokĤm a obecnČ tematizoval
postavení RomĤ v ýR. V podobném duchu je text rozhovoru se þlenem kapely hudební
59

V tabulkách míry distance autora od oznaþení nepĜizpĤsobivý je v rámci jednoho textu odhlíženo od poþtu
rĤzných zpĤsobĤ oznaþování – pĜímého, nepĜímého i citaþního. Poþítáno je jen s jedním, tím „nejsilnČjším“.
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skupiny Gipsy.cz VojtČchem Laviþkou. Poslední text (11) ze zmínČného tematického okruhu
obsahoval výtah z názorĤ þtenáĜĤ na postup JiĜího ýunka vĤþi vsetínským RomĤm – do
výbČru byly autorem zaĜazeny spíše negativnČ ladČné výroky vĤþi RomĤm.60
Dva texty (2, 3) se zabývaly osobou a agendou tehdejší ministrynČ vlády61 Džamily
Stehlíkové. Obsahem jednoho z nich (3) byl rozhovor ministrynČ s novináĜkou Michaelou
Jílkovou.
Dva texty (9, 16) se týkaly litvínovské þtvrti Janov, kde došlo po odprodeji mČstských
bytĤ soukromému subjektu k velkému nárĤstu RomĤ pocházejících z jiných mČst.62
Další dva texty (12, 13) byly vČnovány plánované demonstraci Dne rasy þlenĤ hnutí
Národní korporativismus ve Vlašimi a reakci policejních orgánĤ na legalitu tohoto
shromáždČní.
Ve zpravodajství se také objevil text (4) tehdejšího poradce prezidenta republiky
Michala PetĜíka, který rozporoval legitimitu používání pojmu nepĜizpĤsobivost. Jeden þlánek
(10) zprostĜedkovával názory tehdejší senátorky Liany Janáþkové na nepĜizpĤsobivost a
Romy.63 Jeden þlánek (14) se vČnoval plánované výstavbČ zdi oddČlující dĤm obývaný Romy,
kteĜí sem byli sestČhováni místní radnicí. Poslední text (15) obnáší rozhovor s poslancem
Walterem Bartošem týkající se mateĜských škol.
1. ýunka zesmČšĖují desítky billboardĤ po celé republice. 2.2.2007
2. Stehlíková ustoupila od sbírky, Romové o ni nestojí. 23.2.2007
3. Jílková, Michaela. Stehlíková: NČkdy má slova pĜedcházejí rozum . 7.3.2007
4. PetĜík, Michal. NepĜizpĤsobiví jsou politici. 4.4.2007
5. Romové zažalují ýunka kvĤli slovĤm o „binci“ a „opálení“. 8.4.2007
6. Aktivisté: NeĜešit romský problém se prodraží. 11.4.2007
7. Romové podali hromadné trestní oznámení na ýunka. 16.4.2007
8. Straková, Naća. ýtenáĜi iDNES.cz píší o Romech a ýunkovi. 1.6.2007
9. Wanatowiczová, Krystyna. V LitvínovČ vzniká nejvČtší romská þtvrĢ v ýesku. 2.7.2007
10. Diskriminace naruby je evidentní, Ĝíká Janáþková. 13.7.2007
11. ýásenský, Robert. Houslista z Gipsy.cz: AĢ Romové nČco dČlají. 22.7.2007
12. TĜeþek, ýenČk. Neonacisté svolali do Vlašimi „Den rasy“. 25.7.2007
60

Ze 27 pĜíspČvkĤ jich bylo 10 ladČno negativnČ (vina je na stranČ RomĤ), sedm neutrálnČ (vina je na obou
stranách) a šest pozitivnČ (vina je na stranČ majoritní populace).
61
Džamila Stehlíková byla v letech 2007-2009 ministryní bez portfeje s kompetencí v oblasti lidských práv a
národnostních menšin
62
PĜedevším vlivem praktik spekulantĤ, kteĜí RomĤm žijícím v mČstských bytech na lukrativních adresách
v centru velkých mČst nabízeli uhrazení jejich dluhĤ a nákup bytu v JanovČ, výmČnou za jejich pĤvodní byt.
63
Šlo o výtah z online diskuse Liany Janáþkové se þtenáĜi iDNES.cz.
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13. TĜeþek, ýenČk. Pozvánka na „Den rasy“ není rasistická, soudí policie. 27.7.2007
14. Vokáþ, Martin; VESELÝ, Jan. Radnice podporuje stavbu zdi oddČlující neplatiþe. 28.8.2007
15. Kubálková, Pavla. Poslanec ODS chce, aby rodiþe platili i poslední rok školky. 13.10.2007
16. „LicomČrník“ Paroubek se pĜe s „nevzdČlancem“ Šulcem o ghetto. 15.12.2007

5.3.1 Reprezentaþní rovina
CelkovČ byl dán ve zpravodajství obsáhlejší prostor þtyĜem aktérĤm (3, 4, 10, 11), které je
podle mého názoru možné oznaþit za proponenty urþitého typu diskurzu. MinistrynČ
Stehlíková je z titulu své funkce pĜedstavitelkou sociálnČ integrativního diskurzu –
v rozhovoru (3) zdĤrazĖuje potĜebu integrace RomĤ („VytvoĜíme po republice jakousi síĢ,
která umožní od nejútlejšího vČku integrovat se tak, aby jednoho dne byla vČtšina integrována
pĜedevším na trhu práce.“). Obsah textu poradce prezidenta republiky Jiráka - NepĜizpĤsobiví
jsou politici (4), pĜedstavuje podle mého názoru akademický typ diskurzu sociální exkluze.
HovoĜí zejména o symbolickém vylouþení RomĤ, jejich stigmatizaci systémových pĜíþinách
jejich postavení. Janáþková (10) reprezentuje diskurz morálnČ-kulturní (hovoĜí o své marné
16tileté snaze o integraci RomĤ a jejich despektu k Ĝádu této zemČ). ýlen kapely Gipsy.cz
Laviþka (sám se oznaþuje za Roma) je podle mého názoru pĜedstavitelem veĜejného diskurzu
nezasloužené chudoby (11). HovoĜí o potĜebČ zpĜísnit systém sociálních dávek a donutit
Romy pracovat. ěíká mj. „Romové nemohou být poĜád jen v roli obČti … dnes má každý
odpovČdnost za svĤj osud a musí nČco udČlat. Ale to Romové prostČ nedČlají. ÚmyslnČ,
protože role obČtí je nejpohodlnČjší.“ Podle svých slov se také identifikuje s nČkterými názory
JiĜího ýunka. Zbytek textĤ má spíše deskriptivní charakter a neobjevují se v nČm aktéĜi, kteĜí
vyjadĜují urþitý typ diskurzu.
Typ sdČlení
sociálnČ integrativní diskurz
akademický diskurz sociální exkluze
morálnČ-kulturní diskurz
diskurz nezasloužené chudoby
deskriptivní þlánek
Celkem textĤ
TAB. 6: distribuce

poþet
1
1
1
1
12
16

podíl
6,3%
6,3%
6,3%
6,3%
75,0%
100%

typĤ diskurzu v roce 2007
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5.3.2 Identitární rovina
Ve tĜech textech (3, 9, 14) pĜisuzují samotní žurnalisté spoleþensky nepĜizpĤsobivým další
charakteristiky. V rozhovoru s ministryní Stehlíkovou (3) spojuje Jílková nepĜizpĤsobivost
s nevzdČlaností a sociálním vylouþením. V reportážním textu (9) vČnovaném pĜistČhování
RomĤ na litvínovské sídlištČ Janov je identifikována nepĜizpĤsobivost s obtČžováním
ostatních hlasitou hudbou, hluþností, nepoĜádností a dČláním „bordelu“. Reportér dále pĜímo
hovoĜí znaþném poþtu „… tČhotných Romek, jež mají tĜi a více dČtí. Platí zde pravidlo: þím
více dČtí, tím více dávek Jakmile je otcové dostanou, jdou do nČkteré z místních heren a
vzápČtí k lichváĜi.“ Podle nČj zde „(b)ohaté romské rodiny ‚pomáhají‘ tČm slabším
stoprocentním úrokem. Dluhy se Ĝeší krádežemi, prodejem drog a prostitucí.“ Autor textu
(14), který pojednává o nadcházející výstavbČ zdi, která mČla prostorovČ oddČlit
„nepĜizpĤsobivé“ od ostatních obyvatel Havlíþkova Brodu spojuje nepĜizpĤsobivost
s kategorií neplatiþ a problematický þlovČk.
V šesti þláncích (1, 3, 9, 10, 14 a 16) spojují jejich autoĜi nepĜizpĤsobivost pĜímo
s Romy. Ostatní tuto spojitost neuvádí.64
Relace: Rom = nepĜizpĤsobivý
identická
žádná
Celkem textĤ
TAB. 7: shoda

poþet
6
9
15

podíl
40,0%
60,0%
100%

mezi oznaþením Rom a sociálnČ nepĜizpĤsobivý 2007

V rozhovoru (3) je ministryni Stehlíkové, coby pĜedstavitelce sociálnČ integrativního diskurzu
novináĜkou pĜipisována nekompetence, nízká autorita u kolegĤ ve vládČ a to, že rychleji
jedná, než myslí. Autor textu (10) tlumoþící názory senátorky Janáþkové ji oznaþuje za
energickou ženu, jejíž živelnost mĤže být nebezpeþná. ýlen kapely Gipsy.cz Laviþka je
v rozhovoru (11) oznaþen za vynikajícího houslistu a souþasnČ aktivistu.

5.3.3 Vztahová rovina
Ve tĜech textech (3, 14, 16) je oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý používáno výhradnČ v
pĜímém smyslu. Dva texty (9, 10) využívají toto oznaþení pĜímo a citují další aktéry. Jeden
64

Text (4) nebyl napsán novináĜem, ale tehdejším poradcem prezidenta republiky. Není do následující tabulky
zahrnut, neboĢ pojem spoleþensky nepĜizpĤsobivý interpretuje jako bezobsažný.
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text (1) operuje pouze s nepĜímým oznaþením. TĜi texty (6, 12, 13) se pĜi operování s tímto
pojmem odvolávají výhradnČ na další aktéry. V tomto roce byli publikovány tĜi texty (2, 5, 7),
které s oznaþením nepĜizpĤsobivý pracují jako s citací aktéra, který cituje jiného aktéra. Šlo o
þlánky související s odmítnutím výroku JiĜího ýunka zúþastnČnými aktéry. Ve tĜech textech
(8, 11, 15) sám autor s touto identitou neoperoval. Jednalo se o dva rozhovory (11, 15) a jeden
výtah z názorĤ þtenáĜĤ (8). Jeden text nebyl napsán novináĜem (4).
Distance autora
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
nulová
Celkem þlánkĤ
TAB. 8: míra

poþet
5
1
3
6
15

podíl
33,3%
6,7%
20,0%
40,0%
100%

distance autora v roce 2007

Frekvence oznaþení
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
citace jiné citace
bez oznaþení autora
Celkem oznaþení
TAB. 9: frekvence

poþet
6
1
7
3
3
20

podíl
30,0%
5,0%
35,0%
15,0%
15,0%
100%

typĤ typu oznaþení v roce 2007

5.4 Mediální texty publikované v roce 2008
Dominantním tématem textĤ (11 z celkových 25) operujících s pojmem spoleþenská
nepĜizpĤsobivost, které byly v roce 2008 publikovány na portálu iDNES.cz se stala násilná
konfrontace mezi Policií ýR a sympatizanty DČlnické strany, k níž došlo 18. Ĝíjna 2008.
Demonstrace byla svolána jako reakce na odpor janovských RomĤ vĤþi tzv. Ochranným
sborĤm DS, jejichž þlenové se rozhodli „dohlížet“ na dodržování poĜádku na janovském
sídlišti. K pĜímé konfrontaci mezi Romy a pĜíznivci DS nedošlo, neboĢ jí zabránil zásah
Policie ýR. Následný stĜet sympatizantĤ DS spolu s dalšími nacionalistickými uskupeními a
Policí ýR mČl nejvČtší rozsah v dosavadní historii ýR. DĤvodem konfrontace byla trasa
pochodu, který následoval po projevech organizátorĤ na litvínovském námČstí a který byl
veden mimo centrum Janova. Jinými slovy Policie ýR zabránila prĤvodu ve stĜetu
s protidemonstrací aktivistĤ a místních RomĤ, která probíhala právČ v centru Janova.
CelkovČ se této konfrontaci a následným reakcím ze strany dalších aktérĤ vČnovalo 11 textĤ
(12 a 14 - 23). Text (12) referoval o zmínČné události ze 14. Ĝíjna. Texty (14 – 17, 21) pak
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tematizovaly roli Policie ýR a obecnČ politické reprezentace (na celostátní úrovni) –
konkrétnČ jejich selhání a neþinnost, která by zmínČnému konfliktu mohla pĜedejít. Tématem
textu (18) byla interpretace zmínČných janovských událostí jako formativního momentu, který
mĤže sjednotit þeskou „nacionalistickou“ scénu. Text (19) obnášel výtah z diskuse mezi
þtenáĜi a dvČma dalšími aktéry – janovskou aktivistkou Jitkou Kokyovou a tehdejším
starostou Litvínova Milanem ŠĢovíþkem. Jeden text se zabýval možnou další demonstrací DS
v JanovČ a nastiĖoval strategie rĤzných aktivistĤ, jak jim zabránit. Dva texty (22, 23) byly
konkrétnČ vČnovány možnostem politického Ĝešení situace na janovském sídlišti (nárĤst poþtu
RomĤ z jiných mČst v dĤsledku spekulace s byty). Prostor dostala ministrynČ Stehlíková (22)
a pĜedstavitelé litvínovské radnice (23).
Dva texty (7, 8) referovaly o pražské vyhlášce, která umožĖuje mČstským strážníkĤm
pokutovat obyvatele za zneþišĢování ulicích. Referováno o ní byla jako o „suché vyhlášce“,
která má z ulic vyhnat opilce (þi v dikci textĤ „bezdomovce“).
Další dva texty byly vČnovány senátoru ýunkovi (9) a jeho poradci na Ministerstvu
pro místní rozvoj Jozefu Balážovi (10), kteĜí v textech pĜedstavovali (nikoli vládní ) koncepci,
která by mČla zásadním zpĤsobem vyĜešit problém sociálního vylouþení prostĜednictvím
nejrĤznČjších opatĜení, pĜevážnČ represivního charakteru.
Dva texty (11, 13) referovaly o poþínání tehdejšího ústeckého hejtmana JiĜího Šulce,
který si v Ústí nad Labem pronajal reklamní plochu pro umístČní rozmČrného plakátu se
sloganem „Makejte gadžové, aĢ se máme líp.“ Hejtman dostal v obou pĜípadech relativnČ
široký prostor pro vysvČtlení své motivace a politického postoje ke „spoleþensky
nepĜizpĤsobivým“.
TĜi þlánky (3, 5, 24) se zabývaly problémem kriminality a samotné spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti se vČnovaly jen okrajovČ. Jeden text (1) referoval o úsilí ústeckých radních
umožnit místním revizorĤm v hromadné dopravČ ve spolupráci s policií zabavovat a místČ
þerným pasažérĤm jejich osobní vČci, pokud nemají peníze na zaplacení pokuty. Jedna zpráva
(4) se orientovala na informace o zvyšování mocenského vlivu þlenĤ organizace Národní
odpor v DČlnické stranČ. Jeden text (6) se vČnoval obþanským hlídkám tzv. Národní gardy,
odnože Národní strany, které podle jejich vyjádĜení mČli ochránit školáky jedné
z karlovarských základních škol pĜed „… útoky romských výrostkĤ z nedaleké ubytovny.“
V rubrice Kavárna, souþásti zpravodajské sekce portálu iDNES.cz, vyšly dva texty
analytického charakteru, které operovaly s pojmem spoleþenská nepĜizpĤsobivost. První
z nich (2) se vČnoval rozboru tehdejší situace strany KDÚ-ýSL. Její stav hodnotil jako vnitĜnČ
desintegrovaný. Obsáhle pojednával také o chybČjící politické síle, jež by serioznČ a razantnČ
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Ĝešila „… problém takzvaných sociálnČ nepĜizpĤsobivých spoluobþanĤ“, které autor textu
ztotožĖuje s Romy. Další autor se v této rubrice v textu (25) s názvem: ýerné svČdomí
Evropy: s Romy si nevČdí rady nikde na kontinentu…“ vČnoval komparaci situace þeské
romské minority a postavení RomĤ v západních zemích Evropské unie.
1. Nemáte jízdenku? Revizor vám zabaví mobil. 22.2.2008
2. Zrno, Matyáš. VČdí vĤbec lidovci, co chtČjí?. 18.4.2008
3. Desítky lidí údajnČ kradly šrot na ústeckém mČstském pozemku. 24.5.2008
4. Pokorný, Jakub; ŠġASTNÝ, OndĜej. Neonacisté sílí, mají milice a vliv v politice. 26.5.2008
5. Wanatowiczová, Krystyna. „ýeský Fritzl“ vypráví svĤj pĜíbČh: Já nic, to bratr. 30.5.2008
6. Zeman, Bohumil. Hlídky Národní gardy u karlovarské základní školy budí emoce. 25.6.2008
7. Špiníte Prahu, zaplaĢte, Ĝekli strážníci vþera tĜináctkrát. 2.7.2008
8. Fejtková, Veronika. „Suchá“ vyhláška má slabiny. 9.7.2008
9. ýunek chce rozbít romské klany a rozdávat byty za odmČnu. 15.9.2008
10. Raušová, Zuzana; POLÁKOVÁ, Lenka. Souþasný stav je diskriminací naruby, tvrdí
spoluautor „romské koncepce“. 17.9.2008
11. Angermannová, Andrea. Ústecký hejtman Šulc opČt vyvČsil kontroverzní plakát. 1.10.2008
12. Romové vyšli proti aktivistĤm DČlnické strany s klacky a golfovými holemi . 4.10.2008
13. Janoušek, Artur. Policie odložila kauzu hejtmanových billboardĤ „Makejte, gadžové“.
15.10.2008
14. Eichler, Pavel . Policie nezvládla zásah proti neonacistĤm, zlobí se ochránci práv.
21.10.2008
15. Eichler, Pavel . Litvínovská policie dala v JanovČ tichý souhlas k pouliþnímu násilí.
18.11.2008
16. Kubík, JiĜí. Politici na Marsu a zoufalý život v JanovČ. 20.11.2008
17. V rozhovoru PĜímo k vČci odpoví Džamila Stehlíková. Ptejte se. 21.11.2008
18. RoztĜíštČné „hnČdé hnutí“ se zaþíná sjednocovat a sílí, varuje BIS. 21.11.2008
19. Hitler se probudil a šikuje vojsko, Ĝíká o extremistech romská aktivistka. 24.11.2008
20. Litvínov Ĝeší pĜetlak protestĤ, ohlásili je radikálové, Romové i Židé. 24.11.2008
21. ŠĢastný, OndĜej. PĜíštČ v JanovČ budu, slibuje ministrynČ Stehlíková. 26.11.2008
22. ýerný, OndĜej; Eichler, Pavel. Stehlíková slíbila Janovu sociální pracovníky, strážníkĤm
pomohou Romové. 27.11.2008
23. NepoĜádné nájemníky z Janova þeká ubytovna. 5.12.2008
24. Ježek, Petr. Podnikatel 78krát uvČĜil podvodníkovi, pĜišel tak o 25 milionĤ. 9.12.2008
25. Vodiþka, Milan. ýerné svČdomí Evropy: s Romy si nevČdí rady nikde na kontinentu.
16.12.2008
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5.4.1 Reprezentaþní rovina
V roce 2008 dostali široký prostor pro vyjádĜení svých názorĤ na téma spoleþensky
nepĜizpĤsobivých obyvatel þtyĜi proponenti morálnČ-kulturního diskurzu v pČti rĤzných
textech (2, 9, 10, 11 a 13). ýlen Obþanského institutu65 Matyáš Zrno v textu (2) lituje, že
problematika sociálnČ nepĜizpĤsobivých není dlouhodobČ Ĝešena na politické úrovni, a že
vsetínský starosta se tohoto tématu po svém vstupu do vlády dále nevČnuje. Jak už bylo
Ĝeþeno výše, v textech (9, 10) dostali prostor k pĜedstavení své koncepce66 Ĝešení sociální
exkluze RomĤ senátor ýunek a jeho poradce Baláž.67 Texty (11, 13) vČnované plakátu
dehonestujícímu Romy, který byl poþinem hejtmana Šulce, obsahují jeho prohlášení o
neochotČ spoleþensky nepĜizpĤsobivých pracovat a o zneužívání sociálního systému. Šulc
dále navrhuje snížit výši sociálních dávek a zpĜísnit kontrolu jejich adresnosti. V jednom textu
(21) je dán prostor pĜedstavitelce sociálnČ integrativního politického diskurzu v podobném
duchu jako bylo pojednáno v kap. 3.2.4.
Typ sdČlení
morálnČ-kulturní diskurz
sociálnČ integrativní diskurz
deskriptivní þlánek
Celkem textĤ
TAB. 10: distribuce

poþet
5
1
19
25

podíl
20,0%
4,0%
76,0%
100%

typĤ diskurzu v roce 2008

5.4.2 Identitární rovina
CelkovČ v sedmi textech (8, 15, 16, 17, 21, 22 a 23) pĜisuzují žurnalisté sociálnČ
nepĜizpĤsobivým lidem další osobní charakteristiky. V jednom textu (8) autor rozdČluje
kategorie sociálnČ nepĜizpĤsobivý a bezdomovec. Autor dalšího textu (15) pĜisuzuje sociálnČ
nepĜizpĤsobivým tyto vlastnosti: konfliktní, problémoví, nepoĜádní, hluþní, rušící noþní klid.
Podle autora jiného textu (16) v LitvínovČ, díky sestČhování nepĜizpĤsobivých (alternativnČ
sociálnČ slabých) z jiných obcí, „… Ĝádí zlodČji, všude se válejí injekþní stĜíkaþky, daĜí se tu
65

Nevládní organizace neokonzervativního zamČĜení pod vedením Romana Jocha, souþasného poradce premiéra
Neþase v oblasti zahraniþí a lidských práv.
66
Tato koncepce spoþívala v „… plánu dČlení RomĤ na tĜi kategorie, pĜiþemž poslední skupinu by podle
navrhované koncepce tvoĜili chronicky zadlužení obyvatelé sociálnČ vylouþených lokalit. Ti by byli podle
ýunkových plánu sestČhováni do tzv. hlídaných režimových zaĜízení se stálým dozorem (aþ to není na první
pohled zĜejmé, tak nepĤjde o vČznice).“ [Malík 2008: 5]
67
Tato koncepce byla nicménČ soukromou iniciativou JiĜího ýunka, nikoli vládní koncepcí, a nikdy jím nebyla
realizována.
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prostitutkám lichváĜĤm“. Ve dvou textech autoĜi spojují nepĜizpĤsobivost s obtČžováním
druhých (17) a se ztrpþováním života ostatním (22). PodobnČ autor dalšího þlánku (21)
pĜisuzuje sociálnČ nepĜizpĤsobivým problémovost. Jeden text (23) je spojuje s nepoĜádností,
konfliktností a obtČžováním sousedĤ.
V deseti textech (6, 9, 14 – 17, 19, 20, 22 a 23) ztotožĖují žurnalisté kategorii Rom a
spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk.
Relace: Rom = nepĜizpĤsobivý
identická
žádná
Celkem textĤ
TAB. 11: shoda

poþet
10
14
24

podíl
41,7%
58,3%
100%

mezi oznaþením Rom a sociálnČ nepĜizpĤsobivý 2008

Jednotlivým proponentĤm diskutovaných politických diskurzĤ nebyly žurnalisty pĜipisovány
žádné další charakteristiky.

5.4.3 Vztahová rovina
V devíti textech (6, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 22 a 24) je oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý
používáno výhradnČ v pĜímém smyslu. Dva texty (15, 23) jej využívají pĜímo i nepĜímo.
Jeden text (19) operuje s tímto oznaþením pĜímo a cituje také další aktéry. Jeden text (5)
využívá toto oznaþení pouze nepĜímo. Texty (1, 3, 4, 7, 10-13, 20 a 25) se pĜi operování
s tímto pojmem odvolávají výhradnČ na další aktéry. Jeden text (18) pracuje s oznaþením
nepĜizpĤsobivý jako s citací aktéra, který cituje jiného aktéra. Jeden text nebyl napsán
novináĜem (2).
Distance autora
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
nulová
Celkem þlánkĤ
TAB. 12: míra

poþet
12
1
10
1
24

distance autora v roce 2008

podíl
50,0%
4,2%
41,7%
4,2%
100%

Frekvence oznaþení
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
citace jiné citace
Celkem oznaþení
TAB. 13: frekvence

poþet
15
3
13
1
32

podíl
46,9%
9,4%
40,6%
3,1%
100%

typĤ typu oznaþení v roce 2008
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5.5 Nástin mediálního pokrytí tématu spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti v roce 2009
Rok 2009 byl ve znamení enormního nárĤstĤ textĤ s tématem sociální nepĜizpĤsobivosti.
Ve zpravodajské þásti portálu iDNES.cz bylo v této souvislosti publikováno celkem 74 textĤ.
Vzhledem k omezením vyplývajícím z rozsahu pĜedkládané práce není podle mého názoru
možné ani žádoucí zkoumat všechny tyto texty stejným zpĤsobem, jakým byly analyzovány
texty v letech pĜedcházejících. ZamČĜím se proto na pouze na dva faktory, které považuji
z hlediska zkoumání vývoje diskurzu za nejpodstatnČjší, neboĢ podle mého názoru vysvČtlují,
proþ k nárĤstu mediálních sdČlení tematizujících spoleþenskou nepĜizpĤsobivost došlo.
Prvním dĤvodem je charakter politické agendy tehdejší chomutovské primátorky
Ivany ěápkové, coby razantní proponentky morálnČ-kulturního diskurzu. Chomutovská
radnice pod jejím vedením zaþala prosazovat politiku „tvrdého postupu“ (þi také) boje proti
prostitutkám, drogovČ závislým a nepĜizpĤsobivým, kterou nazvala Záchranný kruh
[ExekutoĜi… 2009]. Ta mj. spoþívala v protiprávní exekuci dávek hmotné nouze68 lidem,
kteĜí byli dlužníky mČsta. Chomutovská radnice si pro tyto úþely najala exekuþní firmu, která
za asistence mČstské policie þekala na místním oddČlení sociálních dávek, až si žadatelé své
finanþní prostĜedky vyberou, aby jim je poté exekuþnČ zabavila.69 Tento postup, byl pĜes
pĤvodní posvČcující stanovisko kontrolní komise ministerstva spravedlnosti, shledán
nezákonným [Exekuce… 2009]. PrávČ její osoba a v menší míĜe také obecnČ situace v
ChomutovČ byly dominantním tématem textĤ týkajících se sociální nepĜizpĤsobivosti. Ze
všech 74 zpravodajských sdČlení portálu iDNES.cz tematizujících spoleþenskou
nepĜizpĤsobivost bylo plných 30 (41 %) vČnováno právČ postupu primátorky ěápkové vĤþi
dlužníkĤm mČsta a tzv. spoleþensky nepĜizpĤsobivým.70 V souvislosti s vysokým poþtem
zpravodajských þlánkĤ vČnovaných IvanČ ěápkové se mi jeví jako podstatný text tehdejší
zástupkynČ šéfredaktora MF DNES Martiny Reibauerové, publikovaný ve zpravodajské
rubrice iDNES.cz poþátkem bĜezna 2009. V þlánku s názvem Proþ rozumím primátorce
Chomutova se tato novináĜka vyjadĜuje ze sympatií k razantnímu postupu primátorky
ěápkové vĤþi spoleþensky nepĜizpĤsobivým a vidí v nČm pokus o obranu slušných lidí. Sama

68

Jak už bylo popsáno dĜíve (kap. 3.3.4) není tyto dávky de iure možné exekuþnČ zabavit, neboĢ pĜedstavují
prostĜedky pro zajištČní pĜežití dlouhodobČ nezamČstnaného þlovČka, který je registrován na úĜadu práce.
69
V právním výkladu chomutovské radnice se sociální dávky aktem jejich pĜebrání staly bČžnou hotovostí , a
kterou se již výše uvedené omezení nevztahuje a je proto možné ji exekuþnČ zabavit.
70
Zájem portálu iDNES.cz o primátorku ěápkovou v souvislosti se spoleþenskou nepĜizpĤsobivostí opadl
poþátkem Ĝíjna 2009, kdy se objevilo podezĜení, že získala svĤj magisterský titul na PlzeĖské právnické fakultČ
nestandardním zpĤsobem [Šrámková 2009].
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zástupkynČ šéfredaktora se k tomu vyjadĜuje tímto zpĤsobem: „Bydlela jsem tĜi roky na
špatné adrese, v problémové þtvrti. Nedokázala jsem se pĜizpĤsobit pĜizpĤsobivé vČtšinČ, jejíž
podstatnou souþástí byli Romové, pĜiþemž styl života této vČtšiny, aĢ už byla v pĜevaze
poþetní þi jen slyšitelné, mé pĜizpĤsobení vyžadoval.“ [Reibauerová 2009]
Druhým charakteristickým rysem mediálních obsahĤ vČnovaných spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti ve zpravodajství portálu iDNES.cz v roce 2009 je faktické ustálení tohoto
pojmu ve slovníkĤ žurnalistĤ. Sami novináĜi využívali termín spoleþensky nepĜizpĤsobiví
k pĜímému oznaþení urþité kategorie osob ve 40 ze 74 (54 %) publikovaných textĤ.

5.6. Shrnutí

5.6.1 Reprezentaþní úroveĖ analýzy napĜíþ lety 2006 až 2008
Reprezentaþní úroveĖ analýzy se zabývala zastoupením konkrétních aktérĤ, kteĜí v textech
pĜedstavovali nositele urþitého typu diskurzu. V tabulce 1471 jsou souhrnnČ prezentovány
jednotlivé typy diskurzĤ, které se v prĤbČhu let 2006 – 2009 v textech objevovaly. Jak je
vidČt, tak se podíl textĤ obsahujících vyhranČný diskurz pohyboval v rozmezí jedné tĜetiny až
þtvrtiny z celkového poþtu þlánkĤ.
typ diskurzu/rok
diskurz morálnČ-kulturní/nezasloužené chudoby
diskurz sociálnČ integrativní/sociální exkluze
celkové zastoupení v textech
TAB. 14: zastoupení

2006
33,3%
0,0%
33,3%

2007
12,5%
12,5%
25,0%

2008
20,0%
4,0%
24,0%

typĤ diskurzĤ v textech v prĤbČhu sledovaných let

S výjimkou roku 2007 byl pomČr mezi typy diskurzu relativnČ nevyvážený ve prospČch aktérĤ
prezentujících v textech diskurz nezasloužené chudoby þi diskurz morálnČ-kulturní.
Domnívám se, že je tĜeba zároveĖ poznamenat, že aþkoli byl v roce 2007 pomČr zastoupení
obou diskurzĤ identický, tak jeden z textĤ (3) vykresloval pĜedstavitelku sociálnČ
integrativního diskurzu (ministryni Stehlíkovou) v pomČrnČ nelichotivém obraze. V tomto
rozhovoru byla kompetence ministrynČ Stehlíkové a smysluplnost jejího úĜadu ze strany
novináĜky otevĜenČ zpochybĖovány – v otázkách se objevovaly napĜ. tyto formulace „… není
71

V této tabulce jsou pro vČtší názornost spojeny dva typy diskurzĤ, které je podle mého soudu možné považovat
za souþást stejného diskurzivního Ĝádu – ve smyslu, jak jej chápe Fairclough (kap. 2.3). Jak diskurz nezasloužené
chudoby, tak i morálnČ-kulturní diskurz hledají pĜíþiny chudoby þi sociální exkluze pĜedevším na stranČ
samotných chudých a sociálnČ vylouþených lidí a opomíjejí možné strukturální dĤvody jejich situace.
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vaším problémem, že nČkdy rychleji mluvíte, než myslíte?“; „… jste pĜeci jen již ministryní a
ne nČjakou nadšenkyní z ulice“; „… nemČla byste jako ministrynČ problémy spíše
kompetentnČ Ĝešit než se radovat, že … vyvoláváte nČjaké rozpravy?“; „… jestli jste opČt
nešlápla trochu vedle“ þi „(n)edopustila jste se dalšího pĜešlapu?“ Je tedy podle mého mínČní
možné pochybovat, zda smysl rozhovoru spoþíval v možnosti prezentovat problematiku
sociální nepĜizpĤsobivosti v odlišném svČtle, þi spíše v diskreditaci ministrynČ Stehlíkové.
Ve stejném roce se ve zpravodajství iDNES.cz také objevil rozhovor s romským
hudebníkem VojtČchem Laviþkou (11). Laviþka je pĜedstavován jako prototyp úspČšného
Roma, který je, díky své etnicitČ a postavení populární osobnosti, kompetentní se k této
problematice vyjadĜovat. ýlánek s názvem Houslista z Gipsy.cz: AĢ Romové nČco dČlají de
facto jednoznaþnČ reprezentoval typ diskurzu nezasloužené chudoby. Laviþka v tomto
rozhovoru mj. RomĤm vzkazuje: „Já jsem to dokázal a ty mĤžeš taky…“. Vliv podobného
rozhovoru (s Romem, který ostatní Romy kritizuje za pohodlnost a neochotu se svou situací
nČco udČlat) na publikum mĤže být podle mého názoru o poznání silnČjší než v pĜípadu
ostatních pĜedstavitelĤ jednotlivých diskurzĤ. Jistou protiváhu k tomuto druhu rámování
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti lze spatĜovat v kritickém pĜíspČvku (4) tehdejšího poradce
prezidenta republiky Michala PetĜíka ze stejného roku. Ten v textu zpochybĖoval legitimitu
užívání pojmu spoleþenská nepĜizpĤsobivost a poukazoval na jeho významovou prázdnotu.
Šlo však o jediný text v podobném duchu, který bČhem tĜí analyzovaných let ve zpravodajství
iDNES.cz objevil.
ZmínČnou volbu hudebníka Laviþky jako vhodného aktéra pro rozhovor, který se
dotýkal problematiky postavení RomĤ v þeské spoleþnosti, považuji nicménČ za pomČrnČ
symptomatickou, a to zejména z hlediska nabízející se otázky o vyváženosti zpravodajství
iDNES.cz pĜi referování o spoleþenské nepĜizpĤsobivosti.Domnívám se, že mezi Romy by se
našla Ĝada osobností, které by mČly na pĜíþiny sociální exkluze romské minority zásadnČ
odlišný názor. KromČ toho je evidentní celkový výrazný nepomČr mezi prostorem, který byl
dán proponentĤm jednoho diskurzivního Ĝádu, oproti zástupcĤm toho druhého. Ve
zpravodajství se mohli, a z hlediska jeho vyváženosti zĜejmČ také mČli, objevit další aktéĜi,
kteĜí by z expertní pozice poskytli odlišný pohled na vČc. ěeþ je napĜíklad o zástupcích
neziskových organizací, které v daných lokalitách pĤsobí, þi akademicích, zabývajících se
problematikou sociální exkluze. Domnívám se, že z výše uvedených dĤvodĤ je možné oznaþit
zpravodajství iDNES.cz za pomČrnČ tendenþní.
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5.6.2 Identitární úroveĖ analýzy napĜíþ lety 2006 až 2008
Identitární úroveĖ analýzy textĤ byla zacílena jednak na charakteristiky, které žurnalisté þasto
pĜipisují nositelĤm oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk a jednak na míru ztotožnČní
tohoto oznaþení s kategorií Rom ze strany novináĜĤ.72 Zajímalo mne také, zda žurnalisté
pĜipisují nČjaké konkrétní vlastnosti a identity proponentĤm jednotlivých typĤ diskurzĤ, kteĜí
v textech dostávali prostor k vyjádĜení.
Tabulka 15 reprezentuje podíl textĤ, v nichž novináĜi pĜipisovali spoleþensky
nepĜizpĤsobivým lidem nČjaké další charakterické vlastnosti. NejþastČji byla žurnalisty
zmiĖována obecná problémovost a obtČžování ostatních (každá charakteristika ve þtyĜech
rĤzných textech). Dále pak hluþnost a nepoĜádnost (po tĜech textech).
další charakteristiky SN ze strany novináĜĤ/rok
výskyt charakteristik
TAB. 15: výskyt

2006
25,0%

2007
50,0%

2008
53,8%

dalších charakteristik spoleþenské nepĜizpĤsobivosti v jednotlivých letech

Co se týþe míry identifikace spoleþenské nepĜizpĤsobivosti s kategorií Rom ze strany
novináĜĤ, je možné konstatovat, že je pomČrnČ vysoká – jak ukazuje tabulka 16. Celkový
podíl textĤ, v nichž novináĜi identifikovali Romy se spoleþensky nepĜizpĤsobivými lidmi se
sice v prĤbČhu sledovaných let snížil. Avšak pokud žurnalisté sami používali oznaþení
spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk, tak tím ve velké vČtšinČ pĜípadĤ (75 % a více) mínili
právČ Romy.
oznaþení nepĜizpĤsobivý = Rom/rok
identické
celkové zastoupení v textech
TAB. 16: identifikace

2006
75,0%
66,7%

2007
100,0%
40,0%

2008
76,9%
41,7%

oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý s kategorií Rom

Z hlediska zkoumání identit, které byly žurnalisty proponentĤm jednotlivých typĤ diskurzĤ
pĜipisovány lze konstatovat, že se v textech vyskytovaly jen velmi poskrovnu. Tyto
charakteristiky se v þláncích objevovaly pouze v letech 2006 a 2007. V roce 2006 byl
pĜedstavitel morálnČ-kulturního diskurzu JiĜí ýunek pĜedstaven jako kontroverzní typ politika.
O rok pozdČji se v podobném duchu v jednom textu objevilo oznaþení Liany Janáþkové jako
energické ženy, jejíž živelnost mĤže být nicménČ nebezpeþná. O dalších podstatných
charakteristikách zástupcĤ pĜedstavených diskurzĤ pak bylo pojednáno v kapitole 5.6.1. Fakt,
72

V obou pĜípadech šlo pouze o texty, v nichž sami novináĜi operovali s oznaþením spoleþensky nepĜizpĤsobivý
þlovČk – v pĜímém þi nepĜímém smyslu.
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že se novináĜi v podstatČ zdrželi obsáhlých hodnocení proponentĤ jednotlivých diskurzĤ je
zĜejmČ možné interpretovat jako snahu o nestrannou a nezaujatou formu zpravodajství.

5.6.3 Vztahová úroveĖ analýzy napĜíþ lety 2006 až 2008
Vztahová úroveĖ analýzy byla zkoumána z hlediska distance samotných novináĜĤ od oznaþení
spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk. Vývoj tohoto jevu v prĤbČhu sledovaných let je zachycen
v tabulce 17. Jak je vidČt, tak došlo k poklesu podílu pĜímých oznaþení spoleþenské
nepĜizpĤsobivosti ze strany žurnalistĤ ve prospČch citací dalších aktérĤ. Plynulost tohoto
trendu byla do jisté míry ovlivnČna rokem 2007, kdy se ve zpravodajství objevila série þlánkĤ,
která se zamČĜovala na trestní oznámení podaná na JíĜího ýunka kvĤli jeho výrokĤm o
opálených lidech, kteĜí dČlají binec. Neboli tématu, které je pro svĤj konfliktní náboj
z novináĜského hlediska atraktivní. Došlo také k poklesu využívání nepĜímých oznaþení
(pomocí uvozovek a vyjádĜení takzvanČ) v podání žurnalistĤ. Na rozdíl od pĜímého oznaþení
je zĜejmČ možné v tomto pĜípadČ hovoĜit o zachovávání urþitého odstupu novináĜe od tohoto
pojmu – jeho výskyt se nicménČ v þase snižoval ve prospČch oznaþení pĜímých a citovaných.
Distance autora/rok
oznaþení autora
nepĜímé oznaþení
citace "dalších aktérĤ"
nulová
TAB. 17: distance

2006
66,7%
22,2%
11,1%
0,0%

2007
33,3%
6,7%
20,0%
40,0%

2008
50,0%
4,2%
41,7%
4,2%

žurnalistĤ od oznaþení spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk

5.6.4 ZávČr
Sumarizujeme-li obecnČ jednotlivé poznatky získané analýzou textĤ, která byla provedena na
základČ stanovených kritérií, je možné konstatovat následující. NovináĜi portálu iDNES.cz
v textech operují s pojmem spoleþensky nepĜizpĤsobivý þlovČk relativnČ þasto, aniž by pĜitom
nutnČ pĜímo tlumoþili názory politických elit a dalších aktérĤ coby proponentĤ urþitého
diskurzu (zejména morálnČ-kulturního). Tedy lidí, pro nČž je téma nepĜizpĤsobivosti souþástí
jejich politické agendy. Žurnalisté se ve vČtšinČ pĜípadu k tomuto pojmu nestaví kriticky,
pĜejímají ho do svého slovníku, aniž by mu však zároveĖ pĜisoudili nČjaký další význam.
Pokud tak þiní, tak pouze v negativních souvislostech. Charakteristiky pĜisuzované žurnalisty
nositelĤm nálepky sociálnČ nepĜizpĤsobiví spoþívají nejþastČji v obtČžování ostatních,
nepoĜádnosti, hluþnosti a obecnČ problémovosti. NovináĜi iDNES.cz zároveĖ až na výjimky
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neanalyzují širší sociální kontext a možné strukturální pĜíþiny životní situace lidí, které
oznaþují za spoleþensky nepĜizpĤsobivé. NapĜíþ tĜemi podrobnČji sledovanými lety
ztotožĖovala vČtšina textĤ napsaných samotnými žurnalisty spoleþenskou nepĜizpĤsobivost
s kategorií Rom. V textech tematizujících spoleþenskou nepĜizpĤsobivost byl dán žurnalisty
nejvČtší prostor proponentĤm politického morálnČ-kulturního diskurzu. Až na nČkolik
výjimek nepĜisuzovali žurnalisté tČmto aktérĤm žádné podstatnČjší identity a charakteristiky.
Uvedená zjištČní podle mého názoru z obecného hlediska konvenují van Dijkovým
poznatkĤm o ustáleném zpĤsobu zobrazování etnický menšin v tisku. V mediálním diskurzu
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti jsou události popisovány prizmatem majoritní spoleþnosti.
V textech je akcentován konflikt nositelĤ nálepky sociálnČ nepĜizpĤsobiví (kryjící se ze strany
samotných novináĜĤ se sociálnČ vylouþenými Romy) s hodnotami vČtšinové spoleþnost. O
tématech, která jsou pro život marginalizovaných skupin podstatná není v rámci diskurzu
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti referováno. StejnČ jako o diskriminaci, které jsou systematicky
vystavovány. ZdĤrazĖovaná je jejich jinakost – nepĜizpĤsobivost.
Vyjdeme-li z teorie zpravodajských hodnot jako podstatné promČnné podílející se na
zpĤsobu výbČru a rámování událostí, pak uvedená zjištČní podle mého názoru potvrzují, že
jsou texty mediálního diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti koncipovány podle identických
kritérií. Jsou schematické, jasnČ vyznívající, realitnČ velký prostor je dáván politickým elitám,
jež svou kariéru staví na jednoduchých Ĝešeních složitých problémĤ. Mám za to, že v rámci
diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti je evidentní rámování událostí na základČ
zpravodajské hodnoty souznČní s oþekáváním publika. KonkrétnČ postojĤ þeské veĜejnosti
k chudobČ (kap. 3.2.1) a speciálnČ RomĤm jako nepĜizpĤsobivé menšinČ, odmítající pracovat
a parazitující na systému státních sociálních dávek (kap. 4.6).
Zvolené výzkumné roviny mají zároveĖ jedno podstatné omezení. UmožĖují sice
zkoumat projevy diskurzu v þase a na velkém množství textĤ, ale zároveĖ ztČžují možné
hlubší interpretace získaných poznatkĤ, neboĢ jsou zkoumaná mediální sdČlení znaþnČ
variabilní ve svých projevech i akcentovaných tématech. Vzhledem k tomu, že jde o první
studii, která se tomuto tématu vČnuje, však bylo mým hlavním zámČrem uceleným zpĤsobem
poukázat na existenci tohoto fenoménu prostĜednictvím teoretického a metodologického
rámce, který poskytuje kritická diskurzivní analýza. V dalších studiích, které by mohly na toto
téma navazovat, by se mi zdálo vhodné zamČĜit se na konkrétní aplikaci tohoto diskurzu
v podání urþitého politického aktéra a analyzovat diskurz spoleþenské nepĜizpĤsobivosti do
dostateþné hloubky.
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6. ZávČr
Pojem sociální nepĜizpĤsobivost, jakožto charakteristika vztahující se na jednání celých
sociální skupin, resp. sociálních kategorií, není v souþasné dobČ ve spoleþenských vČdách
nijak konceptualizován, jak bylo ostatnČ ukázáno v pĜedcházejících kapitolách. Také
v mediálním diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti s tímto oznaþením novináĜi pracují spíše
deskriptivnČ, aniž by zároveĖ mu pĜipisovali nČjaký jasný obsah. Nabízí se proto otázka, zda
sám o sobČ skuteþnČ nese nČjaký ustálený denotativní význam a neslouží konkrétním
sociálním aktérĤm pouze jako politicky korektní nástroj pro oznaþování RomĤ jakožto etnické
menšiny. Menšiny, která má ze své podstaty deviantní identitu, bránící ji žít podle norem a
standardĤ majoritní spoleþnosti.
Oznaþení sociálnČ nepĜizpĤsobiví evidentnČ evokuje sadu vlastností, které mají co do
þinČní s pĜirozeností jejich nositelĤ, neboĢ je ze své podstaty zbaveno kontextu a historicity.
Jinými slovy nejsou v rámci této etikety tematizovány sociální podmínky, které mohou urþité
skupiny a jednotlivce diskvalifikovat z rovnocenného podílu na spoleþenských zdrojích,
pĜiþemž sama pĜizpĤsobivost budí zdání hodnoty sui generis. Jak problematické toto pojetí
spoleþenské adaptovanosti jako univerzální hodnoty mĤže být, je možné ilustrovat na mnoha
pĜíkladech. Poþínaje pĜedstaviteli evropské umČlecké avantgardy žijícími ve znaþném napČtí s
hodnotami zbytku spoleþnosti až po disidenty, kteĜí žijí v soudobých autoritativních režimech.
PrávČ v tomto ohledu pak mĤže sociální pĜizpĤsobivost splývat s prostou konformitou jako
morálním standardem. Zamlþeným pĜedpokladem konstrukce nálepky sociálnČ
nepĜizpĤsobivého þlovČka je rovnČž její zjevná reduktivní bipolarita, která poþítá pouze se
dvČma stavy – jedinec je chápán buć jako pĜizpĤsobivý nebo nikoli. Otázka míry
adaptovanosti pak není nijak problematizována, což je podle mého názoru v rozporu s
reálným sociálním jednáním jakéhokoli þlovČka, který se dĜíve þi pozdČji dostane do konfliktu
s tou þi onou sociální normou. Ve vzájemné tenzi bývají rovnČž rozdílná a þasto protikladná
rolová oþekávání kladená na každého jedince, pĜiþemž jejich souþasné naplnČní mĤže být
nesplnitelné. V tomto ohledu by pak optikou diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti mohl
být chápán takĜka každý þlovČk, kterému se tato oþekávání nedaĜí adekvátnČ sladit. Vzhledem
k vágnosti tohoto oznaþení je jeho použití nutnČ arbitrární a je dáno výhradnČ motivací
sociálního aktéra, který jej používá.
Navzdory výše uvedené pojmové nezakotvenosti proniká termín sociální
nepĜizpĤsobivost stále þastČji do spoleþenského prostoru a neomezuje se pĜitom na samotná
prohlášení politických aktérĤ sázejících na kartu jednoduchých Ĝešení složitých otázek a nízké
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tolerance þeské spoleþnosti vĤþi RomĤm. Problematika tzv. sociální nepĜizpĤsobivosti se v
posledních letech stala pĜedmČtem zájmu obþanských sdružení a kolektivit aspirujících na
postavení sociálních hnutí s kontakty na pĜedstavitele celostátní politiky73. StejnČ jako se
nesmČle zaþíná etablovat na poli akademického diskurzu jakožto legitimní souþást
spoleþenskovČdní terminologie užívaná pedagogy v oborových kurikulech, sylabech a
odborných statích.74 Domnívám se, že kromČ tČchto specifických oblastí sociální reality (tj.
akademického a politického diskurzu) lze hovoĜit o postupné sedimentaci pojmu sociální
nepĜizpĤsobivost také v obecné sociální praxi. Za zvláštČ alarmují považuji tento trend v
pĜípadČ státních institucí a dalších subjektĤ pohybujících se na poli sociální politiky. Také v
jejich agendČ je možné pozorovat redukci komplexního problému sociální exkluze na úroveĖ
prosté neschopnosti þi neochoty sociálnČ vylouþených skupin se adaptovat na legitimní
spoleþenské normy a oþekávání.75 PodobnČ je možné se velice þasto setkat s argumentací tzv.
spoleþenskou nepĜizpĤsobivostí na specializovaných internetových diskusních fórech a v
komentáĜích þtenáĜĤ zveĜejĖovaných pod jednotlivými þlánky internetových verzí hlavních
þeských deníkĤ, což vede k otázce, do jaké míry se stal tento termín souþástí slovníkĤ bČžné
populace.
Poznatky, ke kterým mé zkoumání diskurzu spoleþenské nepĜizpĤsobivosti dospČlo,
byly shrnuty v závČreþných kapitolách vČnovaných jednotlivým analytickým dimenzím.
Zbývá tak podle mého názoru zodpovČdČt otázku, zda je možné tento diskurz chápat jako
projev hegemonie. Podíváme-li se na tento problém z hlediska Gramsciho teorie, tak je podle
mého názoru možné konstatovat, že v postatČ jednostranný zpĤsob, jakým bylo v textech o
tzv. sociálnČ nepĜizpĤsobivých lidech referováno tuto hypotézu potvrzuje. Rámování událostí,
které se vztahují ke spoleþenské nepĜizpĤsobivosti je znaþnČ schematické, nejsou
tematizovány reálné podmínky životní situace nositelĤ této nálepky a aktérĤm, kteĜí
zpochybĖují legitimitu tohoto oznaþení je dán ve zpravodajství minimální prostor. Tento typ
73

Jmenujme pĜedevším HERPNO neboli Hnutí za efektivní Ĝešení problematiky nepĜizpĤsobivých obyvatel, o. s.,
které spolupracuje na prosazení svých požadavkĤ spolu se senátorem Miroslavem Antlem.
74
Sociální pracovník tak podle oborového kurikula PĜírodnČ-humanitní fakulty Technické univerzity v Liberci
získá vČdomosti, dovednosti a pracovní návyky aplikovatelné „… pĜi práci s klientem sociálnČ nepĜizpĤsobivým
þi rizikovým z hlediska sociální pĜizpĤsobivosti“ [Katedra… 2008]. V sylabu pĜedmČtu Poradenství v sociální
práci na Pedagogické fakultČ Univerzity Palackého v Olomouci se studenti dozví, že þlovČk ohrožený sociálním
vylouþením je souþasnČ sociálnČ nepĜizpĤsobivý [Kocourková 2011]. PĜípadnČ se v odborné publikaci
PĜírodovČdecké fakulty UK, která pojednává o prostorové segregaci mĤžeme doþíst, že „(c)hudoba je þasto
spojena se sociální nepĜizpĤsobivostí vĤþi okolí a spoleþenským normám.“[Temelová, Sýkora 2007: 155]. StejnČ
jako se dozvČdČt Ĝadu dalších ryze arbitrárních charakteristik tzv. sociálnČ nepĜizpĤsobivých lidí.
75
Tento trend je dobĜe patrný pĜedevším na pĜípadČ popisu struktury a náplnČ þinnosti specializovaných odborĤ
sociálních vČci a zdravotnictví zaþlenČných pod jednotlivé mČstské a obecní úĜady, které vykonávajících jak
funkce státní správy, tak samosprávy. Tyto orgány pojem sociálnČ nepĜizpĤsobivý v nČkterých pĜípadech
používají a vážou k nČmu výkon své úĜední agendy.
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mediálního diskurzu tak de facto stvrzuje a ospravedlĖuje nerovnou distribuci spoleþenských
zdrojĤ, která dlouhodobČ vede k sociální exkluzi a marginalizaci nČkterých skupin obyvatel
ýR. Ze zpĤsobu rámování vČtšiny událostí totiž pĜímo þi nepĜímo vyplývá, že pĜíþiny
chudoby a sociálního vylouþení jsou na stranČ tzv. spoleþensky nepĜizpĤsobivých lidí. Není
pĜitom podle mého názoru ani tak rozhodující, zda toto oznaþení pochází od novináĜĤ
samotných þi jde „jen“ o zprostĜedkování názoru urþitých aktérĤ – typicky politických elit,
pro nČž je boj s tzv. spoleþensky nepĜizpĤsobivými lidmi souþástí jejich agendy, neboĢ
hodnoty šíĜené prostĜednictvím zpravodajství jsou v obou pĜípadech pomČrnČ jednoznaþné.
ZamČĜíme-li se na problém hegemonie optikou Normana Fairclougha, tak mĤže být
analyzovaný diskurz podle mého názoru chápán jako jedna ze souþástí širšího neoliberální
diskurzivního Ĝádu, který usiluje o hegemonické postavení a dominanci nad diskurzivním
Ĝádem stávajícím. Ten spoþívá, alespoĖ na proklamované úrovni, v prosazování hodnot
sociálního státu a chápání sociální exkluze jako komplexního problému, který se týká celé
spoleþnosti a nikoli jen jejích chudých a marginalizovaných vrstev.
Vrátím se ještČ jednou ke zmínČné CohenovČ tezi rozporující pĜedpoklad, že masová
média poskytují svému publiku téma, o þem pĜemýšlet a nikoli, jak o nČm pĜemýšlet.
Zkušenost s abstraktními fenomény, mezi než patĜí i každodenní život a starosti lidí žijících
v sociálnČ vylouþených lokalitách, získáváme ve vČtšinČ pĜípadĤ pĜedevším z mediálních
obrazĤ, které jsou pohĜíchu mnohdy pouhými simulakry. Jsou-li þtenáĜĤm systematicky
pĜedkládány maximálnČ zjednodušené negativní události referující o Romech jako
nepĜizpĤsobivých lidech – Jiných – s deviantním chováním, zpĤsobem života a odlišnými
normami nesluþitelnými s tČmi vČtšinovými, tak se nabízí otázka, jakým zpĤsobem mohou
pĜíjemci mediálních sdČlení o pĜedkládaných tématech vlastnČ uvažovat. V rámci diskurzu
spoleþenské nepĜizpĤsobivosti je z jeho postaty vše jednou provždy dáno. Vliv podobných
mediálních obsahĤ na utváĜení postojĤ veĜejnosti k sociálnČ vylouþeným skupinám je podle
mého názoru nezanedbatelný. PregnantnČ to ilustruje již zmínČná studie Radostného
s RĤžiþkou, která poukázala na to, že se zástupci tzv. directing systému pĜi svých
rozhodnutích na lokální úrovni rozhodují pĜedevším na základČ mediálního simulakra. Není
dĤvod domnívat se, že podobný mechanismus nefunguje také v pĜípadČ široké veĜejnosti.
ZĜejmČ tak platí WittgensteinĤv pĜedpoklad, že „… hranice mého jazyka jsou hranicemi mého
svČta.“ [2007: 73]
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