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                                                                  Vyjádření konzultanta 

   Předkládaná diplomová práce se zabývá velice důležitým a také ožehavým tématem soužití majority 

a minorit v České republice. Autorka si uvědomuje nejenom nebezpečí otevřeně projevovaného 

rasismu, ale také toho latentního, který jako by jen čekal na příležitost, aby vystoupil otevřeně. 

Obzvláště složitý je vztah české společnosti k Romům; v chudých oblastech republiky (ale třeba i 

v Českých Budějovicích) dochází k často násilným střetům, extremismus přestává být okrajovým 

jevem. „Romskou otázkou“ se politické elity moc nezabývají, hlasy příslušníků této menšiny kýžená 

procenta nikdy nezajistí. Odsouvání „sociálně nepřizpůsobivých“ Romů do ghett působí často jako 

slepá víra v přísloví, jež praví: „Sejde z očí, sejde z mysli.“ Přestože značný díl viny za neutěšené 

postavení Romů padá také na hlavy menšiny samotné, politiku, jakou vůči ní uplatňuje český stát, lze 

– až na výjimky – označit jako „pštrosí“. 

Mnozí latentní i otevření rasisté často argumentují nepopiratelnými úspěchy vietnamské menšiny; 

bohužel přitom zapomínají, že Romové a Vietnamci mají úplně jiné tradice, prošli rozdílným 

historickým vývojem a vyznávají jiné hodnoty. Právě porovnání obou menšin a jejich specifik patří 

k výrazným kladům práce. Češi, zdá se, jsou rasisté vůči Romům, zatímco ve vztahu k Vietnamcům se 

projevují bezmála „vzorově multikulturně“. Na podobný rozpor ovšem narážíme i v zemích, jež jsou 

etnicky, národnostně a nábožensky mnohem pestřejší než Česká republika. Nejeden Francouz řekne, 

že nemá nic proti černochům a přistěhovalcům z Evropy, ale muslimské Araby v lásce nemá.  

Práce je členěna do čtyř kapitol a je dobře zvládnutá i po stránce metodologické. V první kapitole 

diplomantka rozebírá klíčové pojmy, které souvisejí s tématem práce. Druhá kapitola se zaměřuje na 

problematiku romské menšiny, na její dějiny na území ČR a na složité hledání sebe sama i svého místa 

v české společnosti v současnosti, a konečně na její dosti nejednoznačný, někdy vyloženě nepřátelský 

vztah k většině, který má kořeny jak v historii, tak i v „demokratickém“ vývoji vzájemných vztahů po 

roce 1989;  svou roli sehrává také vysoká romská kriminalita. Zajímavé jsou kulturně antropologické 

pasáže nebo zmínky o postavení Romů v jiných zemích. Podobně koncipovaná je třetí kapitola, 

věnovaná vietnamské menšině. V poslední kapitole si diplomantka klade otázkou, jakou roli při řešení 

vztahů mezi většinou a menšinou sehrávalo a sehrává právo. Všímá si řady problematických 

ustanovení (také ve vztahu k Vietnamcům), a pokouší se navrhovat potřebné legislativní (i politické) 

kroky. Na kýžených změnách by se vždy měli co nejvíce podílet zástupci menšin. 

Práce obsahuje celou řadu bystrých postřehů i vyloženě věcných úvah.  Vysoce nadprůměrný je také 

autorčin sloh, kvalitní je i členění textu. Práci navrhuji hodnotit jako výbornou. 

Praha, 15. 1. 2014 

                                                                                                                     JUDR.  Jan Kosek, PhD. 

                                                                                                                             konzultant 
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