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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem nepokojů na severu Čech 

v roce 2011 ve vybraných médiích: nejčtenější seriózní deník Mladá fronta DNES, 

bulvární deník Blesk a zároveň nejčtenější deník v ČR, a server Romea.cz, jenž se 

zaměřuje na romskou menšinu. V létě roku 2011 proběhly dva útoky skupiny Romů na 

příslušníky etnické majority, které rozpoutaly vlnu nepokojů a demonstrací na severu 

Čech. V teoretické části bakalářská práce přibližuje historii Romů v ČR a jejich 

současnou situaci, mediální konstrukci reality či stereotypy v médiích se zaměřením na 

etnické menšiny.  

V další části se pak nachází kvalitativní analýza vybraných médií, jež zjišťuje, 

jak média o událostech referovala a zda se dopouštěla stereotypů o romské menšině. 

Následně bylo vybráno několik problematických způsobů referování o nepokojích, které 

se ve sledovaných médiích objevovaly. Nejvíce stereotypů jsem zaznamenala v deníku 

Mladá fronta DNES, deník Blesk a server Romea.cz se snažily o vyváženější pohled. 

Server Romea.cz však často využíval ČTK a ostatní, majoritní média, takže jeho 

zpravodajství působilo nevyrovnaně. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the media portrayal of the 2011 riots in the north 

of Bohemia in selected media: the most read serious newspaper Mladá fronta DNES, the 

tabloid newspaper Blesk, which is at the same time the most read daily in the Czech 

Republic, and the news website Romea.cz, which is focused on the Roma minority. In 

summer 2011 there were two attacks on people from ethnic majority by groups of Roma 

in the north of Bohemia. Lots of riots and demonstrations followed there. In the 

theoretical part, the thesis focuses on the history of the Roma minority in the Czech 

Republic, as well as their current situation, the media construction of reality and 

stereotypes in media, especially about ethnic minorities.   

The next part of the thesis contains a qualitative study of the selected media, 

which analyses how the media referred to the riots and whether there were some 

stereotypes about Roma in the articles. Subsequently, there were several problematic 

ways of referring to the riots identified within the analyzed media. Stereotypes about the 



   

Roma minority appeared most often in Mladá fronta DNES. In Blesk and Romea.cz the 

reporters were trying more often to offer their readers a balanced point of view. 

However, the news coverage of the riots by the Romea.cz was unbalanced, because very 

often they used the news from the Czech Press Agency (ČTK) or several majority 

newspapers.  
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Úvod 
V létě a na podzim roku 2011 na severu Čech probíhaly nepokoje, jež 

odstartoval v srpnu 2011 mačetový útok skupiny Romů na osazenstvo baru v Novém 

Boru, při němž několik mužů z řad etnické majority utrpělo vážná zranění. O několik 

dní později pak v Rumburku skupina Romů zbila menší skupinu mladíků z většinové 

společnosti. Situace se chopili nejrůznější extremisté a na sever Čech začali svolávat 

protesty. V létě i na podzim na severu probíhala spousta protiromských demonstrací, 

začali se tam sjíždět extremisté a neonacisti z celé republiky, mnozí s touhou zaútočit na 

Romy. Šluknovské nepokoje byly v centru zájmu médií, a to i majoritních, dokonce se 

dá říci, že byly pod drobnohledem a média informovala i o méně důležitých událostech 

a incidentech, jež by se za jiných okolností na stránky novin nedostaly. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak o nepokojích referovala vybraná média 

a zda se ve svých zprávách dopouštěla stereotypního vnímání romské menšiny či jinak 

problematického referování o nepokojích. 

V teoretické části přibližuji historii Romů v ČR a jejich současnou situaci, 

mediální konstrukci reality či stereotypy v médiích se zaměřením na etnické menšiny. 

Přidala jsem podkapitolu o prezentaci Romů českými médii, protože má jistá specifika.  

Pro kvalitativní analýzu jsem zvolila deníky Mladá fronta DNES, Blesk a server 

Romea.cz. Vybrala jsem je proto, že jde o nejčtenější seriózní deník, nejčtenější 

bulvární deník a server zaměřený na romskou menšinu. Z důvodu rozsahu jsem se 

musela odchýlit od tezí a vynechat analýzu deníku Právo, serveru Aktualne.cz a 

měsíčníku Romano voďi. Protože právě zpravodajství by se mělo snažit co nejvíce 

přiblížit objektivitě, analyzuji pouze zprávy a nikoliv publicistické příspěvky.  

Dalším rozdílem od tezí je, že podkapitoly analytické části nejsou členěny dle 

analyzovaných médií, ale podle problematických způsobů referování, jež se v médiích 

objevily. Následně jsou způsoby, jak jednotlivá média o nepokojích psala, srovnány. 

V závěru pak je i zhodnocení problematických záležitostí, jež z kvalitativní analýzy 

vzešly, a mé názory, zda a popřípadě jak by se jim novináři mohli vyhnout.  
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1 Romové v České republice 

1.1 Historie romské menšiny na území ČR od 2. světové války 

Po vítězství nad fašisty byla majoritní společnost s romskou na čas spojena. Lidé 

si totiž dobře pamatovali válečné osudy Romů, navrátilci z koncentračních táborů i 

spolubojovníci z partyzánských válek podávali svědectví. (Horváthová, 2002.) Většina 

Romů, kteří dnes žijí v České republice, přišla do země ze Slovenska v letech 1945 – 

1993. (Sekyt, 2001.) Dále přicházeli do Čech přes Rumunsko a Maďarsko z Balkánu. 

(Nečas, 1999.) Z českých a moravských Romů po válce zůstalo jen 600 osob. (Sekyt, 

2001.) V roce 1947 už tady přitom bylo 70 000 Romů, v roce 1978 jich bylo 90 000 a 

v roce 1988 140 000. (Víšek, 2006.) První vlna přišla brzy po válce, na základě 

vlastního rozhodnutí, a lidé z ní se nejčastěji usidlovali v pohraničních oblastech. Druhá 

vlna pak přišla v padesátých a šedesátých letech 20. století při organizovaných náborech 

na stavby a do těžkého průmyslu. (Sekyt, 2001.) 

Vzniklo tak husté osídlení Romů v Ostravě, na Kladně a v bývalých Sudetech. 

(Horváthová, 2002.) Předpokládalo se, že Romové si vydělají a vrátí se na Slovensko, 

což se však nestalo. A vlna třetí byla stěhována po roce 1965 pod nátlakem při 

uplatňování usnesení vlády o likvidaci cikánských osad, čtvrtí a ulic. Některým zbořili 

domky přímo před očima. (Sekyt, 2001.) Vlna první se pomalu rozplývala ve zpětné 

migraci nebo v dalších změnách pobytu, ale následné vlny měly trvalejší výsledky, 

Romové totiž během nich přijížděli s úmyslem nalézt pro své rodiny životní existenci a 

zůstat natrvalo. (Nečas, 1999.) 

„Mobilita mezi Slovenskem a českými zeměmi byla především určitým 

východiskem ze situace, která vyplývala z hluboké krize existenčních perspektiv této 

populace. Ještě koncem r. 1973 z celkového počtu 179 000 slovenských Romů žilo 

44 705 osob bez jakékoliv pracovní příležitosti v 6 195 chatrčích; nejhorší poměry 

přitom panovaly na východním Slovensku, kde byly romské osady izolovány i 

několikakilometrovými vzdálenostmi od nejbližších vesnic a chyběly k nim přístupové 

cesty, postrádaly zdroje pitné vody a kanalizace, nebyly elektrifikovány.“ (Nečas, 1999: 

85.) 

Romové, již přicházeli ze Slovenska, byli od relativně integrované skupiny 

českých Romů odlišní. Žili v izolovaných osadách na okrajích slovenských obcí, což 

ovlivnilo jejich zvyky, způsob odívání a života. Byli poznamenáni i konzervativním 

prostředím agrárního slovenského venkova. Stát vůči Romům uplatňoval stejnou 
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politiku jako před válkou. Stále platil Zákon o potulných cikánech, jenž byl vyhlášen 

v roce 1927 jako zákon č. 117. Měl diskriminovat kočovné Romy, ovšem v důsledcích 

skýtal prostor při diskriminaci všech Romů.
1
  (Horváthová, 2002.) 

Po Únoru 1948 se Romové poprvé stávají rovnoprávnými členy společnosti – 

zaručila jim to nová ústava (Zákon o potulných cikánech však zůstává v platnosti až do 

roku 1950). (Horváthová, 2002.) „V roce 1952 byla vydána směrnice s názvem Úprava 

poměrů osob cikánského původu, která kladla hlavní důraz na převýchovu a ,postupné 

zbavování cikánů následků zaostalosti jako dědictví kapitalistického režimu…‘” 

(Horváthová, 2002: 51.) 

Romové nesměli zakládat folklorní soubory, mládežnické nebo sportovní kluby, 

ani ve školách se nesměly zpívat romské písně, nesměly vycházet romské knihy a 

časopisy, v televizi se nesměly vysílat romské večerníčky… Stát se zaměřoval 

především na problémy bydlení, zaměstnanosti a školní docházky. Tyto záměry však 

byly prosazovány necitlivě, až násilně. (Mann, 2001.) 

Roku 1958 schválil socialistický parlament Zákon č. 74 o trvalém usídlení 

kočujících osob. Byl realizován roku 1959 formou policejních akcí připomínajících 

razie. Romové měli povinnost usadit se tam, kde byli zastiženi. Romové měli být 

zařazeni mezi ostatní obyvatelstvo, postupně měly být smazány všechny rozdíly. Jako 

důsledek násilných akcí a destrukce hodnot se u Romů vytvářelo morální vakuum. 

Romské hodnoty byly zesměšňovány a postupně mizely, byly nahrazovány negativy 

odpozorovanými ze sousedního (převážně dělnického) prostředí, rodiče na své děti 

přestávali mluvit romsky. Ač byli Romové odnepaměti na společnosti nezávislí, začínají 

poprvé využívat nové nabídky, jako například odkládání dětí do dětských domovů, ženy 

sklouzávají k prostituci, důsledkem velkých sociálních změn v komunitách je zřejmě i 

páchání kriminálních deliktů. Stát od roku 1965 realizoval likvidaci nežádoucích 

romských soustředění, Romové byli následně rozptýleni. V důsledku likvidace starých 

osad také zanikaly rodové komunity, které byly pro své členy zárukou jistého morálního 

řádu. (Horváthová, 2002.) 

                                                 
1
 Kočovní Romové starší 14 let se měli prokazovat cikánskými legitimacemi místo občanských, jež 

obsahovaly např. otisky prstů nositele. O tom, zda byla člověku přidělena občanská, či cikánská 

legitimace, rozhodovaly obecní rady a zastupitelstva. Vůdci kočovných skupin museli mít kočovnické 

listy, do kterých zástupci obcí potvrzovali souhlas s pobytem na území a také stanovovali jeho délku. Do 

lázeňských a velkých měst i rekreačních oblastí byl pro kočovné Romy vstup zakázán. Neusazeným 

Romům také měly být odebírány děti, jež byly vychovávány buď v jiných rodinách, nebo ve výchovných 

ústavech. Nařízení se však neprovádělo důsledně. (Horváthová, 2002.) 
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„Rozpadem velkorodin a rodových skupin byla narušena funkce společenské 

kontroly, kterou zajišťoval právě tento tradiční příbuzenský systém. Přehodnocování 

starých a vytváření nových hodnot ustrnulo v jakémsi přechodném stádiu, během něhož 

Romové opouštěli své kladné vzorce chování a jednání a ty nahrazovali jen některými 

prvky životního standardu majoritní společnosti, ústícími někdy do asociální a sociálně 

patologické činnosti (např. tradiční péči o děti vystřídalo jejich předávání do dětských 

domovů).“ (Nečas, 1999: 94.) 

Navíc byli vedle sebe necitlivě umísťováni Romové z odlišných prostředí, což 

také bránilo harmonickému soužití. Podle Horváthové (2002) v tomto období došlo 

k největší morální devastaci Romů jako svébytné etnické skupiny. Chybou byla 

záměrná klasifikace Romů jako příslušníků sociální, přesněji sociálně-patologické 

skupiny obyvatel, a ne skupiny etnické, která má právo na pěstování a rozvoj svých 

specifik. Kulturní i etnická specifika byla naopak považována za nežádoucí projevy 

retardace. 

Všechny snahy o vyřešení problémů v letech 1945 – 1989 zůstávaly 

nekomplexní. Zaměřovaly se totiž téměř výhradně na sociální stránku, ale ignorovaly 

stránku etnickou. Naopak kulturní fronta etnickou identitu romské menšiny 

respektovala. Svaz československých spisovatelů uspořádal poradu, která asimilaci 

odmítla a kladla důraz na zvyšování romské kulturní úrovně. (Nečas, 1999.) 

Koncem šedesátých let vytvořili v rámci Národní fronty romští představitelé 

vlastní organizaci Svaz Cikánů-Romů (1969 – 1973) a chtěli konstruktivně přispívat 

k řešení tzv. cikánské otázky. Za normalizace byl ale svaz zlikvidován a Romové zase 

nesměli mluvit do řešení vlastních problémů. Na počátku sedmdesátých let byla 

asimilace nahrazena koncepcí společenské integrace. Cíl – asimilovat – byl stejný, ale 

forma byla méně násilná, koncepce však nebyla úspěšná. Romům byly přednostně 

přidělovány byty či získávali zvýšené sociální dávky, což však otupilo odvěkou 

romskou nezávislost. Romové alespoň v omezené míře mohli pěstovat prvky své 

kultury. Jako svébytná etnická skupina však byli uznáni až v roce 1989. (Horváthová, 

2002.) 

Roku 1972 bylo přijato usnesení vlády Zásady celostátních politických opatření 

v péči společnosti o cigánské obyvatelstvo a podle něj měly být romské děti zařazeny do 

mateřských škol. Roku 1977 bylo 30 % romských dětí v mateřských školách, roku 1985 

75 %. Tehdy tedy měla mateřská škola úspěch, jenže zájem romských rodičů posílat 

tam své děti postupně vymizel. (Víšek, 2006.) 
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Koncem 80. let se Romové připojili k demonstrantům proti režimu – věřili, že i 

pro ně přinese svobodná společnost nové šance, ale po přechodu k tržnímu hospodářství 

se nekvalifikovaní Romové, často absolventi zvláštních škol, ocitli mezi prvními 

nezaměstnanými a často jimi zůstali dodnes.
2
 (Horváthová, 2002.)   

Krátce po listopadu 1989 vznikla první romská politická strana, Romská 

občanská iniciativa, a po ní následovaly další svazy, zejména kulturní. V roce 1990 byli 

z řad Romů poprvé zvoleni poslanci. Roku 1998 v České republice zahájila svou činnost 

Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, ve které Romové mají své 

zastoupení, a stejně tak i v Radě pro národnosti vlády České republiky, na 

ministerstvech zahraničních věcí, vnitra i školství. Na okresních úřadech pracují jako 

poradci pro romské záležitosti. (Mann, 2001.) 

 

1.2 Současná situace romské menšiny na území ČR 

Romové jsou nejpočetnější národnostní menšinou v České republice. (Davidová, 

2014.) Podle sčítání lidu v roce 2011 se však k romské národnosti přihlásilo pouze přes 

5000 občanů, avšak podle vládního odhadu z roku 2006 u nás v tomto roce žilo 150 až 

300 tisíc Romů.
3
 Proč se většina z nich nepřiznala ke svému romství? Jednou z příčin 

může být to, jak se v České republice cítí. 

V říjnu 2006 proběhla v 31 městech České republiky anketa, ve které romští 

spoluobčané anonymně sdělovali své dojmy a zážitky z života v naší společnosti. Jejich 

výpovědi zachycuje publikace Jsme přece lidé, ne? „Nejvíc poníženě jsem se cítil 

v kině, seděl jsem vedle Čecha a odehnal mě o tři místa dál. Šel jsem, bál jsem se dívat. 

V tramvaji, která je narvaná, vedle mne prázdné sedadlo a nikdo si nepřisedne a nejsem 

ani špinavý ani ožralý, jsem jenom černý,“ (Kol. autorů, 2007: 19) odpověděl jeden 

z respondentů, dvaačtyřicetiletý muž. Někteří z respondentů se setkali i s fyzickým 

násilím, jako například sedmdesátiletá žena. „Na ulici chodím o holi a český kluci mi 

kopali do hole. Spadla jsem. Okolo plno lidí, nikdo se mě nezastal, nikdo jim 

nevynadal.“ (Kol. autorů, 2007: 59.) 

Situaci Romů v České republice shrnuje Ctibor Nečas (2002: 110). „Romové 

patří k vrstvám s nejhoršími životními podmínkami, neboť se vyznačují podprůměrnou 

                                                 
2
 Děje se tomu tak v důsledku nedostatečného vzdělání, skrytého rasismu zaměstnavatelů, i systému 

sociálních dávek. 
3
 Český statistický úřad [online]. [cit. 2014-10-16]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/spatna_cisla_nebo_statistici  

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/spatna_cisla_nebo_statistici
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sociální a vzdělanostní úrovní, vysokou nezaměstnaností, špatnou bytovou situací, 

nepříznivým zdravotním stavem, neúměrnou kriminalitou a stále se zhoršujícím napětím 

mezi vlastní komunitou a ostatní českou společností.“ Po druhé světové válce přitom 

romská menšina s ohledem na výchozí stav doznala nejdynamičtější sociální vzestup ze 

všech skupin obyvatelstva. Přesto se však jejich sociální pozice a životní úroveň začala 

po listopadu 1989 propadat. Podle Nečase (2002) se na tom kromě tradičních příčin 

(nízká kvalifikovanost, nejistá pracovní morálka, častá fluktuace) podílí například 

konkurence zahraničních dělníků na trhu nekvalifikované práce či neochota 

zaměstnavatelů přijímat Romy.   

Podle historických a etnografických analýz Romové nikdy nebyli považováni za 

rovnocenné příslušníky české společnosti či právoplatné občany českého státu, ale jejich 

místo bylo na okraji. (Šimíková, 2003.) Jaké jsou v současnosti příčiny neustálého 

napětí mezi majoritou a romskou menšinou? Podle Šimíkové (2003) v celkovém řešení 

problému romské komunity není dostatečně rozlišena váha jeho dvou základních 

aspektů, národnostního a sociálního. To do jisté míry brání efektivnímu posunu. 

Na Fakultě sociálních studií MU v Brně se v letech 2000 – 2001 uskutečnil 

výzkum interetnických vztahů. Jeho cílem bylo zjistit, jaké zkušenosti mají se svými 

sousedy lidé ve smíšených čtvrtích. (Šimíková, Bučková, Smékal, 2003.) Výzkum 

prokázal, že většina lidí se svými sousedy udržuje pouze povrchní kontakty, zůstávají na 

úrovni pozdravu. Romští sousedé projevují větší otevřenost ke kontaktu s majoritními 

sousedy, než je tomu u druhé strany. (Šimíková, Bučková, Smékal, 2003.) 

Výzkum se zabýval také spokojeností respondentů v sousedském soužití. Dalo 

by se předpokládat, že čím méně konfliktů se sousedy lidé mají, tím budou v soužití 

spokojenější. To ale platí jen u výpovědí romských respondentů. Majoritní respondenti 

byli málo spokojení i v případě, že se s konflikty nesetkávali. (Šimíková, Bučková, 

Smékal, 2003.) „Je pravděpodobné, že zdroj této bazální nespokojenosti souvisí 

s xenofobní orientací české majority, která byla pěstována po několik desetiletí života 

v totalitě.“ (Šimíková, Bučková, Smékal, 2003: 110.) Ve výzkumu také 47 % 

dotázaných majoritních respondentů a 37 % romských respondentů uvedlo, že vzájemné 

soužití je problém. Romové vidí problémy nejčastěji v projevech nepřátelství ze strany 

majority, majoritní respondenti si zase stěžují na nerespektující chování Romů (hluk, 

nepořádek, neslušné chování). Podle obou skupin mohou být příčinou odlišné zvyklosti 

a problémy by se měly řešit vzájemným porozuměním. Majorita očekává aktivitu od 
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Romů, většina Romů ale žádá pomoc od majority, i když chtějí mít na řešení situace 

svůj aktivní podíl.  

Výzkum také prokázal, že respondenti z řad majoritního obyvatelstva, kteří žijí 

v blízkosti Romů, jsou ve svých postojích k soužití s Romy i jinými etnicky odlišnými 

skupinami otevřenější než zbytek většinové populace, což ukazuje, že nedostatek osobní 

zkušenosti s jakoukoliv menšinou vede k vytváření předsudků. (Šimíková, Bučková, 

Smékal, 2003.) 

Rozšíření a hloubka vzájemných rasových předsudků mezi majoritou a Romy 

jsou intenzivní, podle Ševčíkové (2012) se navíc stále prohlubuje míra izolovanosti 

obou skupin. Je to způsobeno vzájemně se lišící mentalitou, průběhem a rychlostí 

ontogeneze psychosomatického vývoje, historickou zkušeností, způsobem sociální 

komunikace a odlišným kulturním dědictvím: „Současné napjaté vztahy mezi oběma 

entitami jsou přímým důsledkem oboustranných historických zkušeností, v nichž hrály 

svou pozitivní, ale především negativní roli procesy asimilace, integrace a difúze, resp. 

akulturace sociálních a kulturních prvků. K zásadní akceleraci problémů, které budou 

spojeny s interetnickými střety a neporozuměními, tak bude patrně i nadále docházet.“ 

(Ševčíková, 2012: 43.) 

Romové se s předsudky musejí potýkat dnes a denně. Ať už při hledání 

zaměstnání, nebo při cestě za kvalitním vzděláním. Podle Šimíkové (2003) i Davidové 

(2014) je většina Romů v České republice sociálně vyloučenou skupinou. „Sociální 

vyloučení lze obecně definovat jako nerovnost v participaci na životě společnosti, která 

je výsledkem nedostatku příležitostí k této participaci. Tato nerovnost pak plodí 

neschopnost spolupodílet se na životě společnosti, izolaci a odtržení od společnosti, tedy 

ztrátu sociálního místa ve společnosti.“ (Šimíková, 2003: 59.) Sociální vyloučení Romů 

se nejčastěji projevuje v omezeném přístupu na trh práce, chudobě a nízkém příjmu, 

omezeném přístupu ke službám, nevzdělanosti a negramotnosti či prostorové a sídelní 

segregaci. (Šimíková, 2003.) 

Romové strádají nedostatkem integrace ve vztahu k práci, k bydlení, ke vzdělání 

a ke zdraví: „Pojem sociálního vyloučení je vícerozměrným konceptem, vycházejícím 

z původních definic chudoby, které však výrazně přesahuje jak ve vztahu mezi příčinami 

a dopady, tak i v jejich výčtu. Význam pojetí sociálního vyloučení potvrzuje i jeho 

začlenění do národních a mezinárodních dokumentů či zpráv.“ (Davidová, 2014: 15.) 

Se sociálním vyloučením souvisí často i lokalita, ve které Romové žijí. „Efekty chudoby 

a sociálního vyloučení spolupůsobí a vzájemně se posilují. Deprivovaná lokalita může 
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pro své obyvatele znamenat nepřekonatelný kruh bídy.“ (Prudký, 2003: 83.) V řadě 

měst České republiky najdeme lokality, jejichž obyvatelé, a nemusí to být pouze 

Romové, mají nižší příjmy, v nichž se vyskytuje mnoho přelidněných bytů, kde 

obyvatelé mají horší zdravotní stav a nižší kvalitu života. Obvyklé je také to, že 

obyvatelé těchto lokalit mají nižší vzdělání a v dané lokalitě a jejím blízkém okolí je 

vyšší míra trestné činnosti. (Prudký, 2003.) 

V  oblastech, kde dochází ke sporům mezi Romy a většinovou společností, se 

často uplatňují segregační praktiky. Například známý případ Vsetína, kde starosta Jiří 

Čunek nechal vystěhovat téměř stovku Romů,
4
 nebo vystěhování romských rodin z 

centra Holešova do kontejnerových bytů na okraji města.
5
  

Romům se často říká nepřizpůsobiví, v žebříčcích oblíbenosti se objevují na 

posledních stupních, v majoritní společnosti převládají protiromské nálady, konají se 

přímo rasistické demonstrace a protesty: „V současné době vážně narůstá averze 

většinového obyvatelstva právě vůči Romům, jimž je dávána vina za obecně se 

zhoršující sociálně ekonomickou situaci, v souvislosti s jejich vysokou nezaměstnaností 

a pobíráním sociálních dávek. Důsledkem jsou mj. protiromské demonstrace v mnoha 

městech Čech, Moravy i Slovenska, kdy se např. pod heslem ,Proti diskriminaci 

slušných občanů‘ lidé většinové společnosti obracejí proti všem Romům jako takovým, 

bez rozdílu.“ (Davidová, 2014: 16.) Podle Davidové také narůstá nebezpečná xenofobie. 

Veřejnost často Romy generalizujícím způsobem odsuzuje, aniž by je více znala.  

Dalším problémem, který podle Ševčíkové (2012) brání klidnému soužití Romů 

s majoritou, je tzv. krize romství. Ta se projevuje především jako sdílené ztrácení 

etnického sebevědomí Romů, kteří nevěří ve vlastní jedinečnost a neopakovatelnost. 

Zapříčiněna je jak ze strany Romů dobrovolným, tak i majoritou vynucovaným 

opouštěním tradičních fenoménů sebeidentifikace. „Důsledkem této krize jsou 

společenský negativizmus a nihilismus Romů, které se zhusta projevují jako apriorní 

společenská nepřizpůsobivost a neochota k participaci na životním stylu současné 

společnosti.“ (Ševčíková, 2012: 43.) 

Situaci Romů v EU, včetně České republiky, kritizuje i Amnesty International. 

Na problematiku chce upozornit kampaní s názvem Lidská práva tady. Práva Romů teď. 

                                                 
4
 Populární lidovec Čunek vystěhoval další Romy [online]. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/popularni-lidovec-cunek-vystehoval-dalsi-romy-flm-

/domaci.aspx?c=A061101_221344_domaci_ad 
5
 ČT: Holešov vystěhuje neplatiče a nepřizpůsobivé na periferii [online]. [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: 

http://denikreferendum.cz/clanek/5435-ct-holesov-vystehuje-neplatice-a-neprizpusobive-na-periferii  

http://zpravy.idnes.cz/popularni-lidovec-cunek-vystehoval-dalsi-romy-flm-/domaci.aspx?c=A061101_221344_domaci_ad
http://zpravy.idnes.cz/popularni-lidovec-cunek-vystehoval-dalsi-romy-flm-/domaci.aspx?c=A061101_221344_domaci_ad
http://denikreferendum.cz/clanek/5435-ct-holesov-vystehuje-neplatice-a-neprizpusobive-na-periferii
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Budíček pro Evropskou unii, jejímž cílem je deklarovat požadavek odstranit 

diskriminační praktiky vůči romským menšinám v Evropě.
6
 „Podle zpráv z médií, které 

shromáždilo Evropské centrum pro práva Romů, se mezi lednem 2008 a červencem 

2012 odehrálo 120 vážných násilných útoků na Romy a jejich majetek. Činy, mezi nimiž 

došlo také ke střelbě, pobodání nebo žhářství, se odehrály na území České republiky, 

Slovenska a Bulharska.“
7
  

Dne 23. února 2015 vláda schválila Strategii romské integrace do roku 2020. 

Obsahuje opatření ve vzdělávání, bydlení, zaměstnávání či v bezpečnosti, jejichž cílem 

je zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj a srovnat podmínky Romů s ostatními obyvateli. 

V České republice totiž stále přibývá ghett, ve kterých žijí zejména Romové. 
8
 

 

2 Mediální konstrukce reality 

Podle některých autorů se masová média významem rovnají škole a rodině, nebo 

je dokonce převyšují. Právě média nás stále více informují o sociální skutečnosti, v níž 

žijeme a k níž se vztahujeme. (Jirák, 2003.) 

Vždyť nebýt masových médií, nevíme o dění v naší zemi a ve světě téměř nic. 

Často si ale neuvědomujeme, že média nejsou odrazem sociální reality, jsou jen jejím 

interpretativním zpracováním. Média totiž musí nabízet sdělení, která odpovídají 

představám, hodnotám a postojům jejich konzumentů, a zároveň mají vlastní vnitřní 

pravidla produkce a organizace sdělení, jež jsou podmíněna myšlenkově i ekonomicky. 

(Jirák, 2003.) 

„Všechny události jsou v médiích prezentovány z určitého úhlu pohledu. Sdělení, 

které je publiku nabízeno, je jen jedním z možných způsobů převyprávění události, která 

byla jeho předobrazem. Média však disponují schopností vydávat svá sdělení za ,věrný 

obraz reality‘.“ (Sedláková, 2002: 133 – 134.) Denis McQuail (2007) uvádí ve své 

knize výrok W. I. Thomase: „Pokud lidé definují situace jako reálné, pak tyto situace ve 

svých důsledcích reálné jsou.“ (McQuail, 2007: 393.) Proto smýšlení konzumentů 

                                                 
6
 Amnesty vyzývá Evropskou unii: ukončete diskriminaci Romů [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: 

http://www.amnesty.cz/z776/amnesty-vyzyva-evropskou-unii-ukoncete-diskriminaci-romu  
7
 Lidská práva tady. Práva Romů teď. Budíček pro Evropskou unii [online]. [cit. 2014-11-24]. Dostupné 

z: 

http://tadyated.amnesty.cz/doc/zprava-ai-k-diskriminaci-romu-v-evrope.pdf 
8
 Vláda schválila nové strategie. Pomohou zlepšit situaci Romů? [online] [cit. 2014-02-27]. Dostupné z 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/kabinet-schvalil-strategii-romske-integrace-do-roku-2020  

http://www.amnesty.cz/z776/amnesty-vyzyva-evropskou-unii-ukoncete-diskriminaci-romu
http://tadyated.amnesty.cz/doc/zprava-ai-k-diskriminaci-romu-v-evrope.pdf
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/kabinet-schvalil-strategii-romske-integrace-do-roku-2020
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ovlivňují i mediální výstupy nepravdivé či nějak zkreslené. Ve většině případů je totiž 

považují automaticky za realitu, nejsou zvyklí je kriticky reflektovat. 

Podle Sedlákové (2002) je každý mediální text sociálně konstruován. Každý 

mediální obraz je jen výsekem, určitým výběrem, který tvůrci sdělení již udělali za nás. 

Média nám tak sice napomáhají orientovat se v okolním světě, ale zároveň určují, čemu 

budeme věnovat pozornost a čemu ne, popřípadě z jakého úhlu pohledu budeme 

události vnímat.  

Mnoho mediálních teoretiků se shoduje, že k dlouhodobému mediálnímu 

působení dochází nezáměrně, v důsledku organizačních tendencí, způsobů práce, 

technických omezení a systematické aplikace určitých zpravodajských hodnot, rámců a 

formátů. McQuail (2007: 399) například konstatuje: „Často zastávaným názorem je, že 

média neúmyslně podporují hodnoty, které jsou ve státu nebo v komunitě dominantní, a 

to prostřednictvím směsice osobních a institucionálních rozhodování, vnějšího tlaku a 

anticipace očekávání a potřeb širokého a heterogenního publika.“  

 

2.1 Stereotypy v médiích 

V roce 1971 profesor sociální psychologie na univerzitě v Bristolu, Henri Tajfel, 

provedl experiment: třídě chlapců ukázal obrazy dvou umělců – Paula Kleeho a Wassila 

Kandiskeho. Chlapci se rozdělili do dvou skupin, podle toho, kterého z umělců 

preferovali. Sice nevěděli, kdo další byl v jejich skupině, přesto se s ní ztotožňovali a 

upřednostňovali ji před tou druhou. Když jim později bylo řečeno, že budou finančně 

odměněni a měli peníze přerozdělit mezi ostatní, automaticky je rozdělili hlavně mezi 

ty, kteří preferovali stejného umělce – i když nevěděli, o které spolužáky jde (byli 

označeni pouze čísly).
9
  

Tento experiment byl prvním krokem k vyvinutí teorie sociální identity, podle 

které se naše identifikace s určitými skupinami liší podle toho, jak je rozdělení důležité 

v daném momentě: Během války je důležitá národní identita, zatímco na fotbalovém 

zápase se lidé ztotožňují s těmi, kteří fandí stejnému týmu.
10

  

Lidé vůči dalším skupinám pak chovají předsudky, mají sklon k stereotypizaci, 

tedy k procesu třídění jevů, událostí, předmětů a zkušeností a jejich zařazování do 

                                                 
9
 Henri Tajfel's Minimal Groups [online]. [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00yw6km 
10

 Tamtéž.  

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00yw6km
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zobecňujících kategorií. „Stereotypizace se ovšem neomezuje pouze na určení 

zobecněných kategorií skupin lidí, ale současně zobecněné, nediferencované 

charakteristiky jednotlivým příslušníkům těchto skupin přisuzuje.“ (Jirák, Köpplová, 

2003: 144.) 

Tímto procesem vznikají stereotypy. „Stereotypem se rozumí sociální klasifikace 

určitých skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, 

zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor 

hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, 

minulosti a vývoje.“ (Jirák, Köpplová, 2003: 145.) Podle Stuarta Halla (2003) stereotyp 

zachycuje několik jednoduchých, jasných, zapamatovatelných, snadno uchopitelných a 

široce uznávaných charakteristik o osobě, redukuje všechno o ní do těchto znaků, 

přičemž je přehání a zjednodušuje. Stereotypizace zároveň rozděluje ty „normální a 

přijatelné“ od „nenormálních a nepřijatelných“. Vylučuje všechny, kteří nějakým 

způsobem nezapadají, kteří jsou odlišní. Se stereotypy pracoval ve dvacátých letech již 

Walter Lippmann, jenž vycházel z předpokladu, že člověk není schopen pochopit 

komplexní realitu, a proto si pomocí stereotypů vytváří zjednodušené konstrukce. (Jirák, 

Köpplová, 2003.) 

Lidé tedy od určitých skupin (učitelky, podnikatelé, Romové atd.) apriorně 

očekávají nějaké chování. Silné jsou zejména národní, etnické, třídní a genderové 

stereotypy, jež vytváří dominující většina ve společnosti. Stereotypy reprezentují 

mocenské vztahy, napětí a konflikty, které jsou za nimi skryty. (Jirák, Köpplová, 2003.) 

Názory na to, zda média stereotypy vytvářejí, se liší. Podle některých 

odborníků
11

 se tomu tak děje, podle jiných
12

 ovšem média stereotypy přímo nevytvářejí, 

ale tím, že je příjemcům opakovaně přinášejí, mohou přispívat k jejich posilování. 

(Němcová Tejkalová, 2012.)  

Mediální sdělení reprezentují společenské skupiny, ale i jejich hodnoty, postoje 

či předsudky. Pokud publikum nemá s nějakou z reprezentovaných skupin zkušenost, je 

pravděpodobné, že to, co o skupině nabízejí média, bude považovat za „skutečnost“. 

Takovýmto způsobem podle Jana Jiráka a Barbory Köpplové (2003) média napomáhají 

vzniku stereotypů a stereotypizaci různých skupin. Protože média bývají spjata 

s hlavními trendy ve společnosti, nabízejí hlavně většinové stereotypy, tedy stereotypy 

převažujících hodnot ve společnosti.  

                                                 
11

 Např. Pamela J. Shoemakerová či Stephen D. Reese 
12

 Např. Lacey, Pickering nebo Haynesová 
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Stereotypy pak posiluje i skutečnost, že menšinové skupiny bývají v médiích 

označovány jako „oni“, „ti druzí“. (Němcová Tejkalová, 2012.)  Jak poukázal Stuart 

Hall (2003: 229), u lidí, kteří se liší od majoritního obyvatelstva, je navíc patrné, že jsou 

zobrazováni polarizovaně. Buď je o nich referováno jako o „dobrých“, nebo „špatných“, 

jsou „civilizovaní“, nebo „primitivní“, „oškliví“, nebo „velmi atraktivní“, pro svou 

odlišnost „odpuzující“, či „přitažliví“ pro svou zvláštnost a exotičnost. A často se od 

nich vyžaduje, aby splňovali oboje najednou! 

Podle Halla (2003) je otázka odlišnosti ambivalentní. Vnímat odlišnost je 

nezbytné pro vytváření významů, formování jazyka a kultury či pro sociální identity. 

Zároveň ale může být nebezpečná, může být zdrojem negativních pocitů a agrese k těm, 

kteří jsou vnímání jako „ti druzí“. 

    

 2.2 Mediální prezentace etnických menšin 

Podle DeFleura (1991) mediální prezentace etnických menšin obsahuje oproti 

minulosti méně stereotypů. Například před hnutím za občanská práva v USA média 

podporovala smýšlení o Afroameričanech jako o méněcenných, se sklonem ke 

kriminalitě a líných.  

Před druhou světovou válkou se v médiích objevovaly stereotypy o různých 

menšinách, ale i o celých národech. Afroameričani byli ve filmech zobrazováni jako 

sluhové či šašci, Italové jako gangsteři či Mexičani jako lenoši. Různí reformátoři a 

aktivisti vystupovali proti takovému zprostředkovávání informací, a tak média 

postupem času způsob referování o menšinách změnila. Nicméně stereotypy 

nevymizely úplně a v médiích se objevují stále. (DeFleur, 1991.) 

Podle van Dijka (2000) mají média společně například s politiky, manažery či 

profesory největší vliv na život většiny lidí ve společnosti. Média jsou pro lidi hlavním 

zdrojem znalostí, postojů a ideologií. To je pravda zejména v případě etnických menšin, 

protože většina příslušníků majority přijde denně jen málo do kontaktu s menšinami, má 

jen málo alternativních zdrojů informací o minoritách a negativní přístup k minoritám je 

v zájmu většiny majoritních čtenářů. Média ve zprávách týkajících se etnicity rozdělují 

na „nás“ a „je“, což ještě zdůrazňují tím, že se zaměřují na různé problémy a hrozby pro 

„nás“, čímž aktivně zapojují většinu majoritních čtenářů. Příslušníci minorit nemají 

prostředky, aby mohli zaujatému zpravodajství veřejně oponovat. Média referují o 

problémech etnicity v podstatě shodně a zároveň se o tomto problému málo mluví, 
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protože oponenti tohoto zobrazování etnických menšin mají jen omezený přístup 

k médiím.  

Podle van Dijka (2000) se zprávy o imigrantech či etnických menšinách 

nejčastěji týkají následujících událostí: Příjezd nových (ilegálních) imigrantů, reakce 

politiků na (nové) přistěhovalce, sociální problémy, rozhořčení majority, charakteristika 

jejich odlišnosti, komplikace a negativní charakteristika (jejich „deviantní“ chování), 

zaměření na hrozby, jako je násilí, kriminalita, drogy, prostituce, či problémy se 

začleněním. I zdánlivě neutrální témata v sobě nesou negativní konotaci. Na druhou 

stranu témata, jako přispívání imigrantů ekonomice, jejich každodenní život či 

diskriminace se v médiích takřka neobjevují. Příslušníci menšin také v médiích obvykle 

nejsou citováni. Pokud ano, tak takovým způsobem, aby jen potvrzovali celkový dojem 

z minority. Tvrzení této osoby by pak bylo doplněno i výpovědí příslušníka majority, 

jenž by jeho výpověď buď potvrdil, či vyvrátil. Příslušníci menšin jsou často 

zobrazováni v pasivních rolích, pokud ovšem nejde o kriminalitu, násilí a podobně, 

v takovém případě je jejich odpovědnost ještě zdůrazněna. Zprávy o násilí a kriminalitě 

menšin se objeví v novinách s velkými titulky, často na úvodní stránce, což je ovšem 

jen zřídka případ zpráv týkajících se jiných událostí o menšinách. 

Slova van Dijka potvrzuje i Černá (2007), která to, že příslušníkům menšin není 

v médiích moc často dáváno slovo, zdůvodňuje pohodlností novinářů, kteří si nejraději 

zajdou tam, kde mají cizince zaregistrovány a sečteny - na policii, úřady práce, 

statistický úřad. „To samozřejmě zásadně formuje způsob informování o těchto lidech – 

mimo jiné to podtrhuje nesamozřejmost jejich pobývání zde a vyděluje je jako zvláštní 

kategorii lidí, jejichž obraz stále často zůstává plochý, bezkrevný a stereotypní.“ 

(Černá, 2007: 5.)  

Klvačková a Bitrich (2003) analyzovali mediální obraz cizinců v českém tisku a 

došli k podobným závěrům, tedy že uvedené skupiny cizinců (Rumuni, Ukrajinci a 

Vietnamci) se do českých novin dostávají zejména v souvislosti s kriminalitou a 

v médiích jim obvykle není dáváno slovo.  

 

2.2.1 Prezentace Romů v českých médiích 

Pro prezentaci Romů v českých médiích platí mnohé z výše jmenovaných rysů, 

nicméně některé způsoby referování jsou pro Romy v Česku typické více než pro 
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ostatní etnické menšiny, proto jsem se rozhodla zobrazování Romů v českých médiích a 

jeho analýzám věnovat samostatnou podkapitolu. 

Na téma zobrazování romské menšiny v majoritních médiích bylo vypracováno 

několik analýz. Irena Raichová (2001) ve své analýze většinového tisku v ČR poukázala 

na to, že ačkoliv romská populace představuje v české společnosti zhruba 2,5 % 

obyvatel, články týkající se romské tematiky, které se v majoritním tisku objevily v roce 

2000, nedosáhly ani 1%. Žádné ze sledovaných periodik nevlastnil Rom a ani v žádném 

z nich nepracoval Rom jako stálý redaktor. Informace o romské menšině tedy byly 

podávány čistě z pohledu majoritní společnosti.  

Ve sledovaném roce se v souvislosti s romskou tematikou nejčastěji psalo o 

tématech kultura, (e)migrace a kriminalita Romů. V příspěvcích týkajících se romské 

kultury je kladen důraz na důležitost jejího „vzkříšení“. „Tento zvýšený důraz na 

kulturní témata však splňuje hned dva aspekty nového rasismu: klade důraz na 

exotičnost menšiny, čímž utvrzuje stávající stereotyp o nepřekonatelné jinakosti a 

zároveň posiluje další stereotyp, na který upozorňoval během svého života romský 

buditel Bartoloměj Daniel, totiž že díky přehnané prezentaci romské kultury jsou 

Romové vnímáni většinovou společností jako hudebníci, tanečníci, komedianti a lidé, co 

užívají života, kteří však nejsou schopni žádné jiné práce.“ (Raichová, 2001: 145.) 

Zatímco v tomto tematickém okruhu se média (alespoň zdánlivě) snaží o 

Romech referovat v pozitivním světle, u dvou zbývajících tomu tak není – soustředí se 

hlavně na negativní jevy v romské komunitě. Podle Raichové (2001) se Romové 

setkávají s diskriminací ve všech sférách života – většinová média však referují až o 

důsledcích problémů, tedy ve chvíli, kdy se objeví extrémní řešení (emigrace, 

kriminalita). Příčinu média opomíjejí. Zaměření médií na události týkající se převážně 

kriminality, popřípadě sociálních problémů Romů, kritizují i Sedláková (2007) a Nečas 

(2002). Ten navíc poukazuje i na zbytečné nadužívání etnicity při referování o 

kriminalitě. 

Martina Křížková (2007) se v publikaci Cizinci, našinci a média zabývá 

stereotypy o romské menšině na příkladu konkrétní kauzy. Zmapovala tři měsíce 

mediálního života sociálně vyloučené lokality v centru Vsetína. Sledovala období od 

srpna 2006, kdy vedení města oznámilo, že pavlačový dům se třemi sty převážně 

romskými obyvateli nechá zbourat, až po úspěch starosty města Jiřího Čunka ve 

volbách do senátu.
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Křížková (2007) na příkladech ukázala, že média nahlížela na stěhování Romů a 

zbourání domu zejména optikou starosty. K problému se v médiích nejčastěji 

vyjadřovali mluvčí radnice, starosta Čunek a zástupci polikliniky vedle pavlačového 

domu. Samotným obyvatelům pavlačového domu byl dán výrazně menší prostor. 

V médiích byla volně zaměňována slova Rom, neplatič, nepřizpůsobivý občan. „V tom 

je právě stereotypní asociování podobných pojmů tak nebezpečné. Pokud jsou romští 

obyvatelé pavlačového domu a priori považováni za lidi nepřizpůsobivé a na rozdíl od 

jiných i za neslušné, je možno s nimi alespoň na stránkách novin zacházet jako s něčím, 

čeho se my slušní chceme zbavit (nebo čeho bychom se zbavit alespoň měli chtít).“ 

(Křížková, 2007: 96.)
 

Kauze se věnovala zejména regionální média, jež se často dopouštěla stereotypů. 

Ta celostátní ji uchopovala v okleštěné podobě a Jiří Čunek byl často prezentován jako 

člověk, jenž se nebojí řešit problémy. Ekonomický rys problematiky (neplacení nájmu) 

byl zdůrazňován na úkor sociálního (aktivní integrace). (Křížková, 2007) 

Homoláč a Krhanová (2001) ukazují na stereotyp tzv. slušného Roma. Jako 

příklad uvádějí texty o zavraždění Tibora Berkiho ve Žďáru: „Hned první zpráva ČTK 

uvádí, že ,zavražděný muž neměl se zákonem nikdy žádné problémy.‘ (…) Představme si, 

že větou ,přepadená se v minulosti proti zákonu neprovinila a řádně pracuje‘ končí 

zpráva o loupežném přepadení starší paní.“
13

  

Stereotyp tzv. slušného Roma se neobjevuje pouze při referování o trestných 

činech, ale při mluvení o Romech vůbec. „Slušný Rom“ musí být trestně bezúhonný, 

musí chodit do práce nebo si ji hledat, posílat děti do školy a nijak svým způsobem 

života neobtěžovat okolí. 

„Často i dobře míněné snahy médií o pozitivní obraz Romů dosahují opačného 

než původně zamýšleného účinku právě proto, že, třeba bezděky, pracují se stereotypem 

slušného Roma: důraz na svrchu uvedené banální, ,druhotné‘ ctnosti představují jejich 

nositele jako výjimečného a vlastně nereprezentativního člena romské menšiny. To, co 

by mělo negativní obraz zpochybňovat, je prezentováno jako výjimka, a tak pokus o 

vyvrácení předsudku ústí nakonec v jeho utvrzení.“
14

 

Jiří Homoláč (2003) analyzoval mediální texty o napadení dvou romských rodin 

v Klatovech a Libkově, jehož výsledkem byly dva zdemolované byty, čtyři zranění a 

                                                 
13

 HOMOLÁČ, Jiří a Kamila KRHANOVÁ. Protěžují novináři Romy? [online]. [cit. 2014-12-10]. 

Dostupné z: http://ling.ff.cuni.cz/projekty/mensiny/mlada_fronta_dnes.htm 
14

 Tamtéž. 

http://ling.ff.cuni.cz/projekty/mensiny/mlada_fronta_dnes.htm
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jeden mrtvý. Analyzoval mimo jiné i texty ČTK, jež obvykle usiluje o vyváženost a 

objektivitu: „Shromážděné zprávy ale ukazují, 1) že ve zpravodajství ČTK není ve 

sledovaném období principiálně vyloučeno expresivní vyjadřování. (…) 2) že se 

překvapivě mnoho prostoru dává blíže neurčeným zdrojům, viz níže ,údajně‘ nebo 

,Většina obviněných je bez pracovního poměru. Mezi obyvateli Klatov se proslýchá, že 

se živí vekslováním‘ (ČTK 27. 2. 91) a že 3) ČTK charakterizuje Romy barvou pleti i 

tam, kde to není relevantní, srov. níže ,útok, který skončil smrtí 21letého mladíka snědé 

pleti‘ nebo ,snědí spoluobčané‘ (ČTK 1. 3. 91). Charakteristiky ,snědé pleti‘ či ,snědý‘ 

jsou zdá se v těchto textech užívány jako neutrální synonyma pojmenování ,Rom‘ a 

,romský‘.“ (Homoláč, 2003: 62.)  

Homoláč (2003) také poznamenal, že „obyvateli“ obce bývají myšleni pouze 

příslušníci majority, nikoliv Romové, což se vztahuje i na jiné obecnější kategorie: 

„Jedním z kategorizačních postupů užívaných při prezentaci většinového etnika je 

ztotožnění majority s veřejností, společností, populací atp.“ (Homoláč, 2003: 70.) 

Romové bývají označováni jako celek, média mezi nimi nedělají rozdíly, ale pro 

příslušníky majority jsou užívány užší kategorie, jako například „bílí rváči“, nikoliv jen 

„bílí“. Média se také vyhýbají výrazům jako „rasový“ či „rasistický“, místo toho se 

objevovaly výrazy jako „útok na Romy“ nebo „protiromské akce“.  

Média hledala příčinu útoku na romské rodiny, či spíše o nich spekulovala. 

„Píše se o tom, že šlo o trest za předchozí kriminální chování členů obou rodin, zvl. 

zabitého (…), o vzetí spravedlnosti do vlastních rukou.“ (Homoláč, 2003: 73.) 

Vyhýbání se rasovému motivu se objevuje i u dalších případů, kdy oběť byla romského 

původu.
15

 Ve zprávách týkajících se podobných událostí je také patrný strach z odvety 

ze strany Romů, jež by směřovala k příslušníkům většinového etnika bez rozdílu. 

Další analýza (Šabatová, Homoláč, Karhanová, 2003) se týkala utonutí 18letého 

Roma Tibora Danihela, kterého spolu se třemi dalšími Romy zahnala do ledové vody 

skupina skinheadů a bránila jim vylézt. Ve zprávách jsou Romové a skinheadi nahlíženi 

jako relační pár, jenž stojí vně „nás“, tedy příslušníků majority. Objevovaly se výrazy 

jako „střet skinů a Romů“. „Pokud je sledovaná událost konstruována takto, přestává 

být důležité, že v tomto případě šlo o jednostranný útok skinheadů, a událost může být  

                                                 
15

 „Například v souvislosti s utonutím Heleny Biháriové (Vrchlabí, 1998) se psalo o tom, že jednomu 

z pachatelů něco odcizila, v případu utonulého Tibora Danihela (Písek, 1993) zase média věnovala 

pozornost tomu,  že předtím, než ho hodili do vody a nedovolili mu vylézt na břeh, čichal toluen.“ 

(Homoláč, 2003: 74.) 
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zpětně kategorizována jako ,další konflikt‘ či ,střet‘, rozuměj další konflikt mezi 

skinheady a Romy vůbec.“ (Šabatová, Homoláč, Karhanová, 2003: 84.) Zacházení 

s relačním párem Romové – skinheadi se ale přesto nevylučuje s tím, že novináři 

zpochybňují rasistické zaměření hnutí skinheads a hledají jiné příčiny události (v tomto 

případě možný vliv toluenu na jednání Tibora Danihela). (Šabatová, Homoláč, 

Karhanová, 2003.) 

Sedláková (2002) se domnívá, že by média měla více informovat i o událostech 

z všedního života Romů, například informace z rodinného života či jejich zájmy a 

problémy, se kterými se denně setkávají. I když se o podobných tématech v médiích 

často nesetkáváme ani v souvislosti s majoritou, právě pokrytí všedního života Romů by 

je mohlo většinové společnosti zpřístupnit.   

Média podle Sedlákové (2002) také zdůrazňují, že ke zlepšení situace romské 

menšiny je třeba dlouhodobé úsilí, na kterém by se měli podílet i sami Romové. O jejich 

aktivitách a činnosti romských organizací však už mlčí. „Většina statí prezentuje Romy 

jako ,objekty‘ zájmu majoritní populace, která usiluje o zlepšení životních podmínek této 

skupiny. Vzniká tak obraz etnika, které je závislé na pomoci většinové společnosti a 

sociálního státu.“ (Sedláková, 2002: 157.) O jejich jednání se dozvídáme něco více, jen 

pokud se dostanou do střetu se zákonem, nebo když působí v oblasti kultury.  

Ve svém dalším výzkumu Sedláková (2007) mapovala mediální obraz Romů 

v Televizních novinách TV Nova a Událostech České televize odvysílaných v roce 

2000. Všimla si, že zejména v případě komerční televize jsou Romové často 

prezentováni jako ti, kterým se diváci z řad majority mají zasmát. „Tato komičnost je 

zpravidla patrná ve zprávách z tematického rámce sociální problematika a kriminalita 

Romů. Vyplývá z jinakosti životního stylu a hodnot romského etnika, z odlišného stylu 

vyjadřování, ale i z pohledu majority paradoxních situací, do kterých se svým jednáním 

dostávají.“ (Sedláková, 2007: 175.)  

Podle výzkumu uveřejněného v publikaci Jsme přece lidé, ne? Nejsou se svou 

prezentací v médiích spokojeni ani sami příslušníci romské menšiny. Jen každý pátý 

z respondentů si myslel, že média podávají objektivní obrázek o situaci. „Česká 

veřejnost vnímá dle většiny dotázaných (86 %) Romy negativně a tento jejich negativní 

postoj se vytváří nejčastěji na základě vlastních předsudků či právě díky mediální 

prezentaci.“ (Kol. autorů, 2007: 15.) 
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3 Metodologická východiska 

V této bakalářské práci jsou využity kvalitativní výzkumné metody. Ty se ptají 

zejména otázkou Jak? Nejsou standardizované a interakce výzkumníka a zkoumaného 

má vždy odlišnou podobu. Vycházejí z představy, že poznání je vždy subjektivní 

povahy.  Výzkumník je nedílnou součástí analýzy a jeho změna tak znamená i 

pravděpodobnou změnu výsledků. (Trampota, Vojtěchovská, 2010.) 

Kvalitativní výzkum je vyvíjející se soustava strategií, technik a taktik. Inspiraci 

k provedení kvalitativního výzkumu můžeme najít kdekoliv, třeba i při obyčejných 

všedních aktivitách. Započínáme jej s jistými širšími otázkami, na které hledáme 

odpovědi. (Lindlof, Taylor, 2011.) „Je to nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím – vytváření 

nových hypotéz, nového porozumění, vytváření teorie,“ uvádí o kvalitativní metodě 

Miroslav Disman (2002: 285).  

Výhodou kvalitativních metod je například to, že výzkumník může jít do 

hloubky v případě vyskytnutí neočekávaných informací, nevýhodou naopak, že 

kvalitativní metody jsou většinou schopny zpracovat menší vzorek (na rozdíl od 

kvantitativních). (Trampota, Vojtěchovská, 2010.)  

Při práci je užita sémiotická analýza, jež je typem kvalitativní analýzy a je 

vhodná pro zkoumání významu obsahů médií. Dá se využít nejen pro zkoumání 

lingvistických sdělení, ale i sdělení vizuálních a auditivních. Předmětem zájmu této 

analýzy je odkrývání významů sdělení v médiích – a to nejen na úrovni jejich zjevného 

zpracování, ale zejména na skryté, symbolické rovině. (Trampota, Vojtěchovská, 2010.) 

Podle Bergera (1998) si sémiotika bere lingvistiku jako model a aplikuje lingvistické 

koncepty na texty (jimiž myslí ale i filmy, televizní pořady, reklamy a tak dále), nejen 

na jazyk. Zachází s textovými zprávami, jako by ony samy byly jazykem. Dočasně 

rozděluje obsah a formu a zaměřuje pozornost na systém znaků, jež tvoří text. Právě 

znaky a vztahy mezi nimi jsou klíčovými pojmy sémiotické analýzy.  

  Tato analýza totiž vychází z předpokladu, že veškerá komunikace je založena na 

výměně znaků. Každý znak má podobu označujícího (tedy fyzické podoby, kterou 

vnímáme smysly) a označovaného (mentálního konceptu, který pro nás představuje). 

Tento mentální koncept spojuje znak s reálným světem.  Jedno označující však nemusí 

být spojeno pouze s jedním označovaným, a tak vzniká v mediální komunikaci prostor 

pro podavatele (autory mediálních textů) a příjemce (ty, kterým jsou texty určeny) 
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k vytváření významů. Znaky operují na dvou rovinách označování – denotativní 

(jednoznačný, doslovný význam znaku) a konotativní (význam asociativní, druhotný), 

aplikace sémiotické analýzy je tedy ovlivněna také kulturními a společenskými 

hodnotami. (Trampota, Vojtěchovská, 2010.)  

Podle Bergera (1998) jsme v jistém smyslu všichni sémiotikové, například při 

sledování televize, kdy musíme věnovat velkou pozornost znakům – označujícím i 

označovaným. Problém v komunikaci podle něj nastává, když tvůrce textu užívá kódy, 

jež publikum nezná (příkladem neporozumění je podle něj občasný smích při smutné 

scéně ve filmu). Právě kódy nám totiž umožňují porozumění vztahu mezi označujícím a 

označovaným. Lidé si nejsou vědomi kódů a pravidel, ale reagují na ně. A tak vlastně 

neustále komunikujeme (svým účesem, oblečením, výrazem, gesty a tak dále) a 

nepřetržitě nějaké informace přijímáme. Sémiotika dešifruje kódy a pravidla, na základě 

kterých komunikujeme. 

V analýze se zabývám i tím, kdo je nejčastěji v článcích citován (zda to jsou 

Romové, či příslušníci majority), takže jsou využity i prvky narativní analýzy. Ta 

zkoumá, jakým způsobem nám média vyprávějí příběhy. „Všímá si formy a struktury 

vyprávění, postavení vypravěče, subjektivity vyprávění i dalších aspektů.“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 141.) 

V bakalářské práci analyzuji zprávy referující o nepokojích na Šluknovsku, 

uveřejněné ve vybraných médiích. Analyzované zprávy byly zveřejněny v denících 

Mladá fronta DNES a Blesk a na serveru Romea.cz v  období od 1. srpna do 31. 

prosince 2011. Bylo cílem co nejvíce se počtem analyzovaných zpráv přiblížit počtu 25 

z každého média. Bylo však nutno v rámci objektivity zachovat náhodný výběr. 

V Mladé frontě DNES bylo v daném období na sledované téma publikováno 119 zpráv, 

proto byla k analýze vybrána každá pátá zpráva, výsledný počet je tedy 23 

analyzovaných zpráv. Blesk uveřejnil 47 zpráv zabývajících se nepokoji, proto byla 

vybrána každá druhá a výsledný počet je též 23 analyzovaných zpráv. Server Romea.cz 

se událostem věnoval nejvíce a uveřejnil 198 zpráv. Byla vybrána každá osmá zpráva, 

čímž jsem ke kvalitativní analýze získala 24 zpráv. 
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Médium 

Počet 

uveřejněných 

zpráv 

 

Metoda výběru 

zpráv k analýze 

Počet 

analyzovaných 

zpráv 

Mladá fronta DNES 119 Každá 5. zpráva 23 

Blesk 47 Každá 2. zpráva 23 

Romea.cz 198 Každá 8. zpráva 24 

 

U vybraných zpráv jsem zkoumala způsob, jakým jednotlivá média o událostech 

referovala, a zejména, zda se dopouštěla stereotypů o romské menšině. V další kapitole 

bakalářské práce jsou srovnány způsoby referování jednotlivých médií o daných 

událostech.  

 

4 Zobrazení nepokojů ve sledovaných médiích 

4.1 Přiblížení analyzovaných médií 

Pro kvalitativní analýzu byla záměrně vybrána vzájemně velice odlišná média: Mladá 

fronta DNES, jež je nejčtenějším celostátním seriózním deníkem; bulvární Blesk, jenž 

je nejčtenějším deníkem v České republice; a také romské médium, server Romea.cz. 

4.1.1 Mladá fronta DNES 

Mladá fronta DNES se prezentuje a bývá prezentována jako největší celostátní seriózní 

deník v České republice (vlastní ji společnost Agrofert),
16

 což potvrzuje i Media 

Projekt, jenž se zabývá čteností tisku a poslechovostí rozhlasu. Podle jeho výzkumu je 

Mladá fronta DNES druhým nejčtenějším celostátním deníkem (se čteností 695 000 ve 

2. a 3. kvartálu 2014), po bulvárním Blesku.
17

 Deník není oficiálně politicky vyhraněný, 

ale jeho čtenáři jsou spíše středově a pravicově orientovaní. (Vojtěchovská, 2006.) 

                                                 
16

 Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm  
17

 Media Projekt [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.median.cz/docs/MP_2014_2+3Q_zprava.pdf  

http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm
http://www.median.cz/docs/MP_2014_2+3Q_zprava.pdf
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4.1.2 Blesk 

Ve snaze zaplnit volné místo na trhu začala společnost RINGIER ČSFR a.s. 13. 

dubna 1992 vydávat první český barevný bulvární deník Blesk,
18

 inspirovaný 

švýcarským Blickem a německým Bildem. (Benda, 2007.) Nyní deník vydává 

společnost Czech News Center (Ringier Axel Springer CZ odkoupili v roce 2013 

podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč).
19

 

Blesk je charakteristickým bulvárním deníkem.
20

 Na jeho stránkách je spousta 

barevných fotografií, výrazné titulky, křiklavé barvy a spousta senzacechtivých článků o 

celebritách či politicích, jež jsou často však nepodložené a zakládají se pouze na 

domněnkách. Blesk je bezkonkurenčně nejčtenější deník v České republice, se čteností 

1 122 000 ve 2. a 3. kvartálu 2014.
21

 Jeho čtenáři jsou zejména středoví voliči. 

(Vojtěchovská, 2006.) 

 

4.1.3 Romea.cz 

Zpravodajský server Romea.cz založilo sdružení Romea, jež bojuje proti 

rasismu, snaží se rozvíjet dodržování lidských práv, napomáhat k rozvoji demokracie a 

tolerance ve společnosti. „Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany 

romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke 

zlepšení jejich vzájemného soužití.“
22

 

Zpravodajský server Romea.cz přináší informace o dění ze světa Romů. „Cílem 

tohoto projektu je zvýšit informační úroveň majority i samotných Romů a tím zlepšit 

                                                 
18

 První český bulvární deník byl Expres, nebyl ale barevný. (Benda, 2007.) 
19

Vydavatele Blesku a Reflexu koupili podnikatelé Křetínský a Tkáč 

 [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z:  

http://ekonomika.idnes.cz/kretinsky-s-tkacem-koupili-vydavatele-blesku-fay-

/ekoakcie.aspx?c=A131220_161606_ekoakcie_fih  
20

 Podle Karla Hvížďaly (2011) je bulvár druh levného novinového zboží a ve společnosti hraje jistou 

nezastupitelnou ekonomickou a sociální roli. „Bulvární noviny se vyznačují velkými titulky a kresbami či 

fotografiemi a krátkými články. Jazyk není spisovný: pracuje s emotivními výkřiky ulice podobně jako 

komiks. Inzerují v nich převážně velké obchodní řetězce levné masové zboží.“ (Hvížďala, 2011: 80.) 

Bulvární plátky také nedodržují hranice privátní sféry a přinášejí tajně pořízené fotografie ze soukromí 

známých osobností. Pracují s aktualitou a napětím, zatímco standardní média s informacemi, analýzou a 

kontextem. Bulvár je založen na transferu emocí místo informací. Hvížďala (2011) ale poukazuje i na to, 

že standardní noviny se začaly přibližovat bulváru.  
21

 Media Projekt [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.median.cz/docs/MP_2014_2+3Q_zprava.pdf  
22

 Sdružení Romea [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=95&l

ang=cs  
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vzájemné vztahy.“
23

 Byl založen v roce 2003 a zavítá na něj zhruba 2500 čtenářů denně. 

Bývá využíván i majoritními médii a články jsou publikovány v českém i anglickém 

jazyce. Součástí zpravodajského serveru jsou i stránky první romské televize ROMEA 

TV.  

 

4.2 Problematické záležitosti v referování o nepokojích 

Při analýze vybraných médií jsem zaznamenala několik hlavních 

problematických oblastí a stereotypů týkajících se referování o romské menšině. 

Novináři mají tendenci mnohé z nich opakovat a nezáleží na tom, pro jaké médium píší. 

Pro lepší přehlednost jsem se, jak jsem uvedla již v úvodu, rozhodla členit podkapitoly 

právě podle těchto oblastí a nikoliv podle sledovaných médií (jak jsem plánovala 

v tezích). Referování sledovaných médií je následně vzájemně srovnáno. 

4.2.1 Nadužívání etnicity 

Jedním z největších problémů referování o Romech je nadužívání etnicity i tam, 

kde tato informace vůbec není podstatná. V případě, že je pachatel jakéhokoliv 

trestného činu Rom, jeho etnicita se uvádí. Ale pokud je pachatel příslušníkem majoritní 

společnosti, nikde se neustále neopakuje, že „pachatel byl bílý“. (Autoři zpráv tuto 

informaci pochopitelně považují za irelevantní.)  

Podle Nečase (2002) je zdůrazňování či naznačování romského původu 

pachatelů trestných činů bezdůvodné, navíc se pak ani nepoukazuje na příčiny této 

kriminality. Výsledný obraz Romů je tak v podání médií spíše negativní. 

„Etnicita není neutrální, nese silné a v kontextu referování o romské kriminalitě 

i významně negativní charakteristiky, které umožňují sekundární dramatizaci 

zpravodajských výstupů. Zveřejňování etnicity ve spojení s kriminalitou plní ve 

zpravodajství svébytnou úlohu, díky níž se atraktivita události pro novináře zvyšuje,“
24

 

uvádí o nadužívání etnicity v médiích Martina Křížková. 

                                                 
23

 Zpravodajský server Romea.cz  [online]. [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Aserver-

romeacz&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs  
24

 KŘÍŽKOVÁ, Martina. Analýza mediálního zobrazení Romů v českých médiích [online]. [cit. 2014-03-

02]. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/obraz-romu-v-mediich-je-stale-jednotvarny-uvadi-

vyzkum 

 

http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Aserver-romeacz&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs
http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Aserver-romeacz&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs
http://www.socialni-zaclenovani.cz/obraz-romu-v-mediich-je-stale-jednotvarny-uvadi-vyzkum
http://www.socialni-zaclenovani.cz/obraz-romu-v-mediich-je-stale-jednotvarny-uvadi-vyzkum


   

 

24 

  

V Mladé frontě DNES byla ve sledovaných zprávách často připomínána tři 

napadení ze strany Romů – mačetový útok v Novém Boru, jímž nepokoje odstartovaly, 

později útok dvaceti Romů na mladíky v Rumburku, a poté napadení dvojice skupinkou 

v Novém Boru. Autoři zpráv neustále čtenářům připomínali, že pachatelé byli Romové. 

Ve většině analyzovaných zpráv v Mladé frontě DNES (ve 14 z 23) byl alespoň jeden 

z těchto tří útoků připomínán a ve všech z těchto 14 zpráv byla etnicita pachatelů 

uvedena (mnohdy i několikrát v jedné zprávě).  

„Útok Romů: dvacet proti šesti“,
25

 hlásal přímo titulek zprávy. „Romové 

v Rumburku na Děčínsku v noci zbili mladíky vracející se z narozenin,“
26

 pokračuje 

zpráva. Etnicita pachatelů pak byla v této zprávě připomenuta ještě třikrát. Poté byl útok 

dáván do souvislosti s mačetovým útokem v Novém Boru (etnicita pachatelů byla 

uvedena též). Byly také připomenuty stížnosti místních na „agresivitu zdejších Romů“.  

„Situace se vyhrotila poté, co v neděli brzy ráno napadla skupina Romů šest 

mladíků. (…) Již dříve, 7. srpna, zase zaútočila skupina pěti Romů mačetami na lidi 

v herně v Novém Boru,“
27

 dávali útoky do souvislosti i v jiné zprávě v Mladé frontě 

DNES. 

V jedné z 9 zbylých zpráv, jež tyto tři útoky nepřipomínaly, se zase referovalo o 

pokusu o krádež – jejíž útočníci byli popsáni jako Romové. „Přepadený se bránil a 

ubránil. Přesto nevyhrál, měl totiž potíže s policií. ,Nejdříve za mnou stál jeden Rom, 

k němu se přidal druhý a u parku jich už byla tlupa.‘“
28

 

V některých případech se dokonce etnicita stává hlavním důvodem ke 

zpravování o určité události, jako například v tomto případě: „Starostové se proto 

dohodli, že si alespoň vypomůže městská policie. Ve Varnsdorfu například nedávno 

řešili dva strážníci konflikt se 40 Romy v restauraci. Kvůli přesile raději vyklidili 

pole.“
29

 Nevíme, co přesně se v oné restauraci stalo, dá se však předpokládat, že nikdo 

nebyl zraněn či napaden, protože pak by informace o tom nepochybně byla v textu. 

V případě, že zúčastněné osoby by nebyly Romové, zpráva by se v novinách 

pravděpodobně vůbec neobjevila.  

                                                 
25

 FROUZOVÁ, Kateřina a Lucie CHLEBNÁ. Útok Romů: dvacet proti šesti. Mladá fronta DNES, 

Praha, MaFra, a.s. 22. 8. 2011, s. 2. 
26

 Tamtéž.  
27

 Policie poslala do Nového Boru posily. Mladá fronta DNES (Kraj Liberecký), Praha, MaFra, a.s. 24. 8. 

2011, s. 1. 
28

 ANGERMANNOVÁ, Aneta. Lidé se Šluknovska si kupují zbraně. A nebojí se je použít. Mladá fronta 

DNES (Severní Čechy), Praha, MaFra, a.s. 25. 10. 2011, s. 1. 
29

 ANGERMANNOVÁ, Aneta. Strážníci se spojí, zkusí zabránit napětí a strachu. Mladá fronta DNES 

(Severní Čechy), Praha, MaFra, a.s. 18. 8. 2011, s. 1. 
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V Blesku oproti Mladé frontě DNES ty tři uvedené činy nebyly připomínány tak 

často, ale když o nich bylo referováno, i Blesk etnicitu pachatelů zmiňoval. Psal také o 

drobných krádežích a přepadeních. I v těchto případech etnicita většinou byla uvedena. 

Někde je naznačena implicitně, užitím pojmu „nepřizpůsobiví“. „Sám se přišel udat na 

policii další ze skupiny útočníků z nepřizpůsobivých rodin, kteří v neděli napadli 

mačetami a obušky hosty v baru a tři zranili.“
30

 

Častěji ale autor(ka) sděluje etnicitu pachatelů explicitně, klidně i několikrát 

v jedné zprávě. „18 Romů ztlouklo šestici mladíků! (…) Šestice mladíků při návratu 

z diskotéky procházela v neděli nad ránem ulicí, kde žijí Romové. Před osmnáctičlennou 

hordou začali utíkat a skryli se v domě. I tak dostali brutálně namláceno.“
31

 

U některých útoků ani nebylo jasné, zda pachatelé byli Romové, přesto Blesk 

naznačil, že by to tak mohlo být: „,Skupina pěti mladíků obstoupila před polednem 

mladistvou a strhla jí z ramene tašku. Pak utekli,‘ potvrdil policejní mluvčí Vojtěch 

Hanka. Zda šlo o Romy, odmítl říci.“
32

 Zpráva tak může vyznít, že s největší 

pravděpodobností pachatelé byli Romové. 

Jinde nebyla etnicita pachatelů uvedena ani naznačena, jenže šlo o referování o 

útoku na domnělou matku Lukáše Kohouta, organizátora protiromských demonstrací. Je 

tedy možné, že autor se domníval, že v tomto případě není naznačení etnicity potřebné, 

protože právě Romové měli motiv ženu napadnout. „Za bílého dne ji napadli dva 

maskovaní jedinci, povalili na zem a zranili v obličeji. Podle některých informací u toho 

křičeli: ,To máš za Kohouta!‘ zřejmě si ji ale spletli s matkou pořadatele tamních 

protiromských demonstrací Lukáše Kohouta.“
33

 Autor si zároveň nemohl být jist 

etnicitou pachatelů, protože byli maskovaní a zřejmě v době psaní zprávy ještě nebyli 

dopadeni. Dá se tedy předpokládat, že pokud by etnicita byla známa, byla by ve zprávě 

uvedena, a naznačení se ve zprávě neobjevilo proto, že se může jevit jako „zbytečné“, 

protože čtenáři znají souvislosti.  

Etnicita nebyla zmíněna ani ve zprávě o úřednické razii v hernách na 

Šluknovsku. „Sociální pracovnice prošly v doprovodu policistů a strážníků desítky 

heren ve Šluknově, Jiříkově a především v Rumburku. Celkem v nich zkontrolovaly 150 

lidí. V hernách nad automaty a se sklenicemi alkoholu v ruce pak úřednice nachytaly 14 
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 Útočník se přišel sám udat. Blesk (Čechy/Morava), Praha, Czech News Center, a.s. 13. 8. 2011, s. 8. 
31

 Férovka? Blesk, Praha, Czech News Center, a.s. 22. 8. 2011, s. 1. 
32
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Center, a.s. 31. 8. 2011, s. 4. 
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lidí, kterým pravidelně vyplácejí sociální dávky.(…) ,Mezi kontrolovanými bylo i několik 

dětí. Čtyři z nich byly pod vlivem alkoholu, dvěma nebylo ani dvanáct let.‘“
34

 Problém 

je, že spousta lidí se domnívá, že ti, co pobírají sociální dávky, jsou hlavně Romové. 

„„V současné době vážně narůstá averze většinového obyvatelstva právě vůči Romům, 

jimž je dávána vina za obecně se zhoršující sociálně ekonomickou situaci, v souvislosti 

s jejich vysokou nezaměstnaností a pobíráním sociálních dávek.“ (Davidová, 2014: 16.)  

Stereotypizace vnímání Romů jako těch, co berou dávky, ještě umocňuje. V této 

konkrétní zprávě problém nevidím, nicméně při zasazení do kontextu „romských 

nepokojů na Šluknově“, jak média nepokoje nazývala, zpráva už tak neutrálně 

nevyznívá.   

Ani server Romea.cz se zveřejňování etnicity pachatelů násilných činů 

nevyhýbal. „Policie obvinila dva Romy z útoku v Rumburku, měl rasový motiv“,
35

 hlásal 

jeden z titulků. Útoky jsou připomínány, když autor/ka zasazuje následující události 

(protiromské demonstrace) do kontextu, a v takovém případě znovu uvádí i etnicitu 

pachatelů. „Situace se vyhrotila počátkem srpna. Nejdřív zaútočila skupinka pěti Romů 

mačetami na osazenstvo herny v Novém Boru na Českolipsku. Podle servírky létaly 

vzduchem výroky na adresu ,bílých hlav‘, z nichž tři oběti si z potyčky odnesly tři těžká 

zranění. Dva útočníky polici stále hledá. O 14 dnů později prý zaútočila skupina až 20 

Romů na mnohem menší skupinku místních.“
36

 

Někdy server uvádí etnicitu pachatelů i v případě, kdy ji zveřejnilo jiné médium. 

Romea.cz od něj informace přebírá. „Ve Varnsdorfu na Děčínsku ve čtvrtek večer 

přepadli ženu, udeřili jí do obličeje a ukradli mobilní telefon. (…) Podle informací 

serveru iDnes.cz měli být pachateli údajně Romové, ženu, etnickou Češku, přepadli 

nedaleko ubytovny Sport.“
37

 Slovo „údajně“ v tomto případě nic nemění na skutečnosti, 

že čtenář si po přečtení zprávy zapamatuje to, že Romové (nejspíš) opět někoho 

přepadli.  

                                                                                                                                               
33
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I na serveru Romea.cz se objevily některé zprávy, jež by se do zpravodajství 

žádného média zřejmě nedostaly, pokud by aktéři nebyli Romové. „Ve Šluknově se 

v noci na čtvrtek prali etničtí Češi s Romy v místní hospodě. (…) Potyčka se údajně 

obešla bez zranění.“
38

 Právě romství účastníků rvačky se stává důvodem ke zveřejnění 

zprávy, neboť zapadá do vykreslení „rozbouřeného“ severu. Událost přirovnávají 

k mačetovému útoku v Novém Boru, jenž demonstrace odstartoval. Nicméně podle 

dostupných informací můžeme soudit, že podobné měly oba incidenty hlavně to, že se 

odehrály v hospodě a bojovali proti sobě Romové s majoritními obyvateli. 

Nebezpečnost a úroveň brutality se pravděpodobně lišila.  

 

4.2.2 Generalizace a některé snahy se jí vyhnout 

Na stránkách některých sledovaných médií jsem se často setkala s generalizací. 

Autoři článků nerozlišovali Romy na ty, kteří „dělají problémy“, a ty, kteří chtějí žít 

v klidu, stejně jako většina majority. V Mladé frontě DNES také nerozlišovali, kdo co 

řekl: „Romové o masakru: Byla to jen běžná hospodská rvačka“,
39

 hlásal titulek jedné 

ze zpráv. Jako by se místní Romové na tomto tvrzení shodli. Přitom toto prohlásil na 

tiskové konferenci předseda Česko-romského sdružení. Jak se později ukázalo, jeden 

z útočníků byl jeho příbuzný. Mnoho z dalších Romů však s tímto prohlášením vůbec 

nesouhlasilo, jak informovala jiná zpráva: „Většina novoborských Romů se od masakru 

v herně distancuje a vydala desetibodové prohlášení, v němž se uvádí, že je třeba, aby 

záležitost co nejrychleji bez zasahování zvenku vyřešila policie. Situaci v Boru zhoršila 

po masakru romská tisková konference, na níž Miroslav Gorol označil incident za 

běžnou hospodskou rvačku. Tancoš a Romové kolem něj to považují za velice nešťastné 

vyjádření: ,Tím do celého případu zasáhl a my víme proč. Útočníci byli z jeho rodiny, 

dokonce hledaný Antonín Sin je jeho zeťák.‘“
40

 Jenže ne všichni čtenáři, jež původní 

titulek rozzlobil, tuto informaci zaznamenali. Tato zpráva navíc vyšla pouze v mutaci 

Libereckého kraje, kdežto ta první v celostátním vydání. 

A titulek, který se objevil v Mladé frontě DNES 27. 8. 2011, snad ani 

nepotřebuje komentář: „Žijí z dávek, kradou, loupí. Skončí to? Starostové chtějí nové a 
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tvrdé zákony“.
41

 Novináři navíc spoléhají na negativní obraz Romů natolik, že ani 

neuvádějí, o kom je řeč. Čtenářova domněnka je však potvrzena hned v úvodu zprávy. 

„Na sever Čech přijede tým právníků, který bude pracovat na návrzích zákonů, které 

mají dopadnout na ,nepřizpůsobivé‘. Starostům obcí, které řeší problémy s Romy, to 

slíbil ministr vnitra.“
42

  

V médiích jsem zaznamenala také poněkud nešikovný pokus o zabránění 

generalizaci – rozdělování Romy na starousedlíky, tedy ty slušné, a ty nově přicházející, 

co dělají problémy, například v jedné ze zpráv v Mladé frontě DNES. „Pochodující lidé 

zastavovali u romských domů a křičeli, že si to s jejich obyvateli vyřídí – ať vyjdou. 

Nerozlišovali, zda jde o slušné rodiny, či Romy, kteří se sem přistěhovali v posledních 

měsících.“
43

 Vykreslení nově příchozích, „problémových“ Romů je pak často 

podepřeno zobrazovanou frustrací „místních“. Jako jediné reálné řešení se tím pádem 

ukazuje jejich odchod. Podle Agentury pro sociální začleňování takováto prezentace 

přímo podporuje a ospravedlňuje požadavek na odchod (nejen) nově přistěhovaných 

Romů. Stejně tak obraz nově přistěhovaných Romů (v protikladu k místním) umožňuje 

ospravedlnit zřejmý rasismus některých příspěvků.
44

 

Generalizaci jsem zaznamenala i v Blesku. Například u citace starostky 

Šluknova Evy Džumanové. „,Narušilo se soužití s romskými spoluobčany. Nově 

příchozí často utíkají před dluhy, nemají a ani nehledají práci a přilepšují si hlavně 

krádežemi kovů. Situace se stále zhoršuje, od začátku roku jsme měli už tři loupežná 

přepadení,‘ postěžovala si starostka.“
45

 Nicméně na rozdíl od Mladé fronty DNES 

Blesk přináší k takovéto generalizaci i protiargumenty. „,Před dvěma týdny nám skiňáci 

vybili dlažebními kostkami okna. Jenom Romákům. Ale my nejsme všichni zloději a 

výtržníci, mnoho z nás žije slušně. Špatní jsou i mezi bílými,‘ svěřil se Rom (60), který se 

do Šluknova přistěhoval před devíti měsíci z Jablonného v Podještědí.“
46

 

I v Blesku se objevila tendence rozdělovat Romy na ty „slušné starousedlíky“ a 

ty „zlé přistěhovalce“. „Na severu je cítit strach. Bojí se i Rom Milan (60) ze Šluknova, 
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který se považuje za starousedlíka. On a jeho sousedé s nelibostí přihlížejí řádění nově 

přistěhovaných Romů. ,To, co se tu teď děje, je jejich vina. Ale bílí mezi námi 

nerozlišují, pro ně jsme zloději všichni,‘ stěžuje si.“
47

 Den poté ale Blesk přinesl i jiný 

úhel pohledu, a to od Pavla Zeithammera, majitele panelového sídliště, kde nově 

přistěhovaní Romové bydlí. „,Převážná většina obyvatel je slušných, platí nájem a 

pomáhá sídliště zvelebovat.,‘ tvrdí. (…) Podle něj jsou představy Šluknovanů o životě na 

sídlišti zkreslené. ,Od loňska, kdy jsem sídliště koupil, se podařilo rozstěhovat 

problémové nájemníky od sebe a zbavit se většiny neplatičů. Žádné večerní mejdany a 

nepořádek tu nestrpíme,‘ řekl Zeithammer. Část nových romských obyvatel sem prý 

přišla z Rumburku. ,Jsou to slušní Romové, kteří utekli před vlnou přistěhovalců 

z Mostecka a Chomutovska,‘ tvrdí.“
48

 

Server Romea.cz se ve svém zpravodajství generalizaci snažil zabraňovat, 

naopak uveřejňoval citace lidí, kteří byli s chováním místních Romů spokojení. 

„Salesián P. Josef Kujan, jehož působištěm je Jiříkov nedaleko Rumburka, řekl pro 

Katolický týdeník. ,Nikdo jiný než Romové mi na náboženství nechodí. Nejprve se jich 

přihlásilo dvacet, teď už jich chodí čtyřicet.‘“
49

 

Jindy server uváděl, že ne všichni Romové v Novém Boru jsou ti „problémoví“, 

a dokládal to i názory majority. Nezapomínal zdůraznit, že i Romové násilné útoky 

odsuzují. „Většina obyvatel má s Romy nějakou špatnou zkušenost, i když většina 

dotázaných připustila, že problémy dělá jen malá skupinka z nich. Útoky tvrdě odsoudili 

i místní Romové.“
50

 

Generalizaci se server snažil zabránit i uveřejněním citace zástupkyně ředitelky 

na základní škole v Novém Boru. „,Z 500 dětí máme v posledních letech v průměru 39 

až 40 dětí z romských rodin,‘ řekla ČTK zástupkyně ředitelky Marie Štroblová. (…)  ,Je 

to hodně o lidech, máme i romské děti v jazykové třídě a jsou moc šikovné. U jiných je 

problém s docházkou, protože se o to rodiče nezajímají,‘ dodala učitelka.“
51

 

Oproti předešlým médiím, jež rozdělovala Romy na „místní“ a „přistěhovalce“, 

server Romea.cz spíše přinášel tvrzení, že někteří, co jsou považováni za přistěhovalce, 
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jsou ve skutečnosti starousedlíci. „Jan Ruszó, majitel ubytovny přezdívané Sport, se 

v rozhovoru pro Českou televizi vyjadřoval o svých nájemnících velmi pochvalně a 

každého nájemníka zná osobně léta. ,Romové, kteří v ubytovně bydlí, ve Varnsdorfu žijí 

celý život, jsou minimálně druhou generací.“
52

 Tím pádem však nepřímo dochází 

k další stigmatizaci Romů, kteří skutečně nejsou starousedlíky a do Varnsdorfu se 

nastěhovali nedávno. Jako by jediným argumentem pro to, že jsou „špatní“, bylo to, že 

jsou „noví“. „Slova majitele ubytovny potvrzuje i mluvčí městského úřadu Romana 

Macová. ,Romové, kteří jsou tu ubytovaní, jsou v podstatě místní. Na městských 

ubytovnách máme Romy jenom s trvalým pobytem ve Varnsdorfu,‘ uvedla mluvčí 

Macová.“
53

 

 

4.2.3 Romové = nepřizpůsobiví 

Při referování o nepokojích na Šluknovsku novináři na stránkách novin volně 

zaměňovali pojmy „Romové“ a „nepřizpůsobiví“. Spoléhali na to, že čtenáři 

automaticky slovo „nepřizpůsobiví“ dekódují jako „Romové“. V tomto je stereotypní 

asociování podobných pojmů nebezpečné, protože pokud jsou lidé a priori považováni 

za nepřizpůsobivé a na rozdíl od jiných i za neslušné, je možno s nimi alespoň na 

stránkách novin zacházet jako s někým, koho se my slušní chceme zbavit (nebo koho 

bychom se zbavit alespoň měli chtít). (Křížková, 2007.) 

Na stránkách Mladé fronty DNES byl pojem „nepřizpůsobiví“ k označení Romů 

použit osmkrát ve 23 analyzovaných zprávách.
54

 „Lidem dochází trpělivost a chtějí 

zastavení přílivu nepřizpůsobivých zajistit.“
55

 Někde je slovo „nepřizpůsobiví“ 

v uvozovkách, jako by autorka chtěla na čtenáře mrknout s tím, že přeci vědí, o koho 

jde. „Na sever Čech přijede tým právníků, který bude pracovat na návrzích zákonů, 

které mají dopadnout na ,nepřizpůsobivé‘. Starostům z obcí, které řeší problémy 

s Romy, to slíbil ministr vnitra.“
56
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Na stránkách Blesku byl pojem „nepřizpůsobiví“ k označení Romů použit 

pětkrát ve 23 analyzovaných zprávách. „Sám se přišel udat na policii další ze skupiny 

útočníků z nepřizpůsobivých rodin, kteří v neděli napadli mačetami a obušky hosty baru 

a tři zranili.“
57

 „Podle místních za vše může masivní příliv nepřizpůsobivých lidí 

z jiných oblastí Čech.“
58

 Dále je v téže zprávě čtenář utvrzen, že opravdu jde o Romy. 

„Podle ní napětí souvisí s masivním přílivem nepřizpůsobivých lidí, zejména Romů 

z Chomutovska, Mostecka a dalších oblastí severu Čech.“
59

 

Na serveru Romea.cz bylo pojmu „nepřizpůsobiví“ užito ve 24 analyzovaných 

zprávách čtyřikrát. Nejčastěji pak u nepřímých citací, kdy Romea.cz svými slovy 

opakuje, co řekl někdo jiný. „Holohlavý a svalnatý muž, vystupující jako Josef Mašín, 

v emotivním projevu k zaplněnému náměstí vyzýval k umravnění nepřizpůsobivých, za 

což sklidil značný aplaus.“
60

 „Místní tvrdí, že realitní kanceláře kupují především ve 

středních Čechách byty i s nepřizpůsobivými, které pak odstěhují na sever a opravené 

byty se ziskem prodají.“
61

 

V jiném případě server využil stejného označení, ale doplnil jej slovem 

„takzvaní“, čímž zřejmě dává autor najevo, že toto označení nepochází od něj, ale jen 

opakuje, jak Romy nazývají ostatní. „Lukáš Kohout, známý jako falešný asistent 

bývalého poslance Jana Kavana, se angažuje v pořádání pochodů proti takzvaným 

nepřizpůsobivým ve Šluknovském výběžku.“
62

 Nicméně i tento způsob referování 

umocňuje čtenářovo vnímání Romů jako někoho nepřizpůsobivého, a tedy i 

nežádoucího.  

Jinde autoři volili jiné označení, ne tolik negativní. „Místní radnici viní, že 

neřeší dlouhodobé problémy se sociálně vyloučenými lidmi a že údajně neposlouchá 

problémy obyvatel.“
63
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4.2.4 Kdo mluví?  

Během analýzy vybraných článků se potvrdil problém, o němž se zmiňuji ve 

třetí kapitole a o kterém psali i van Dijk (2000), Černá (2007) a Klvačková s Bitrichem 

(2003), totiž že etnickým menšinám v médiích je dáváno slovo jen minimálně. To je 

problém, neboť čtenáři si tak jen těžko mohou představit situaci jejich očima, pohled je 

pouze jednostranný. Přitom nepokoje se Romů týkaly stejně jako obyvatel obcí z řad 

majority. Na stránkách médií se však mluvilo „o nich, ale bez nich“. Toto zpracování je 

pro novináře totiž mnohem jednodušší – jen se obrací na tiskové mluvčí policie nebo 

radnic či na starosty.  

V Mladé frontě DNES bylo ve sledovaných zprávách Romům dáváno slovo 

minimálně, a pokud ano, tak mluvili jen předsedové romských sdružení. Deník citoval 

nejvíce politiky (nejčastěji starosty nepokoji zasažených měst) či jejich mluvčí, a to ve 

sledovaných zprávách 20krát. Většinou se jednalo o názory starostů na možné řešení 

problémů, jindy zase pouze dávali najevo své rozhořčení ze současné situace (ze které 

vinili Romy). Starostové dostali v Mladé frontě DNES největší prostor nejen, co se týká 

počtu citací, ale i jejich délky.  

„K problematice nepřizpůsobivých se ostře také vyjádřil místostarosta Cvikova 

Jaroslav Švehla, který informoval přítomné, že kvůli nim zakázali již v létě pít na 

veřejnosti alkoholické nápoje. ,Nebylo únosné, když před šestou ráno otevřeli první 

krám a už tam bylo dvacet popíječů Bráníku, kteří tam vydrželi do večera. S tím, kam 

chodili na záchod, si hlavu nedělali,‘ uvedl Švehla, který si při hodnocení Romů nebere 

servítky. Tvrdí, že nejsou nepřizpůsobiví, naopak, oni se velmi rychle přizpůsobili 

systému, který jim umožňuje krást, nepracovat a brát dávky. ,Pojďme pojmenovat věci 

pravými jmény. Romům se nechce pracovat, nechce se jim učit a kdyby bylo na 

Českolipsku tisíc volných míst, stejně by nedělali. Pro většinu Romů, kteří dvacet roků 

nepracují, platí, že se řemeslo dědí z otce na syna,“
64

 citoval deník rozsáhle starostu, 

jenž se mimo jiné zjevně dopouštěl generalizace.  

Starostovi Nového Boru Jaromíru Dvořákovi byl zase dán prostor k vyjádření 

názoru na řešení situace: „,Zaprvé by se neměly provádět žádné škrty u policie, jelikož 

ona jediná může ze zákona potlačovat kriminalitu a provádět prevenci. Zadruhé je třeba 

vyvolat celospolečenskou diskusi o problémech s nepřizpůsobivými občany. Měli 

bychom jít cestou Velké Británie. Důležitá je prevence šikany na školách. Měla by se 
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také otevřít otázka větších pravomocí učitelů. Totiž už na školách tyto problémy 

vznikají,‘ vysvětlil starosta.“
65

 

Na druhém místě v počtu citování se s počtem 16 citací ve sledovaných zprávách 

umístila policie. Vyjádření jejích příslušníků se nejčastěji týkají trestných činů a 

dopadení pachatelů, demonstrací a preventivních opatření.  

Dále deník přinášel výpovědi místních (ve sledovaných zprávách 15krát), včetně 

napadených. Nejčastěji tvrdili, jak se bojí, a stěžovali si na současnou situaci. Jako 

starostové z ní obvykle vinili Romy. „Samotní lidé ale přišli opět protestovat především 

proti zneužívání dávek Romy. ,Já mám po dvou operacích částečný invalidní důchod 

5600 korun a nikdo se mě neptá, z čeho budu žít,‘ zlobil se demonstrant Petr Šrámek 

z Rumburku. ,Oni ale mají tolik, že mohou na nákupy jezdit taxíkem, mají satelity a 

všechno. A bez práce. Já si k důchodu musím přivydělávat. Práci seženu a oni by také 

mohli, ale nechtějí,‘“
66

 uvedl deník (opět) citaci člověka, jenž se zjevně ve své výpovědi 

dopouštěl generalizace. Ani nyní nebyl uvedený žádný protiargument.  

Citace Romů byla v Mladé frontě DNES uvedena jen čtyřikrát. Pouze v jednom 

případě se ale jednalo o rozsáhlejší výpověď, a to zrovna, když byl citován předseda 

Česko-romského sdružení Gorol. Jak jsem již uvedla, v titulku došlo ke generalizaci a 

jeho výrok o mačetovém útoku v Novém Boru byl připisován i ostatním Romům. 

Zrovna v tomto případě tedy citovaný výrok vyznívá pro Romy spíše negativně. „,Nic 

není tak, jak se to píše v novinách a jak je to v televizi. Byla to jen obyčejná hospodská 

rvačka. Samozřejmě nás mrzí, že se to stalo, ale není třeba z toho dělat vědu,‘ řekl 

předseda Česko-romského sdružení Štefan Gorol.“
67

 V další části zprávy se pak nachází 

ještě další jeho výpověď, ve které tvrdí, že hlavní podíl viny má obsluha. „,Vůbec je tam 

neměla pouštět, když jim nebylo osmnáct. Ona může za to, co se stalo. Má na tom podíl 

devadesát devět procent,‘ uvedl Gorol, aby vzápětí vysvětlil, proč mladíci do herny šli. 

Odvezli do sběrny kovový šrot a chtěli hraním vydělat pro své rodiny nějaké peníze, 

když jsou bez zaměstnání.“
68
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Dále je ve sledovaných zprávách dvakrát citován Miroslav Tancoš, předseda 

romské hospodářské rady. Pokaždé jde ale o tutéž citaci, která se týká toho, jak se 

Romové budou chovat během demonstrace Dělnické strany. „Schovávat se nebudeme, 

ale do cesty jim také nepůjdeme. Nechceme, aby to dopadlo jako v Litvínově.“
69

 

Jedenkrát byl pak citován Rom z řad místních: „Krátce po poledni se na 

rumburskou policejní stanici dostavila romská rodina s kufry. Chtěla po policii, aby ji 

odvezla z města a chtěla po ní i ubytování. ,Bojíme se skinů, kteří sem mají přijet,‘ 

prohlásil otec rodiny.“
70

 Ve sledovaných zprávách v Mladé frontě DNES se nevyskytla 

jediná výpověď z řad Romů, jež by ukazovala jejich úhel pohledu či jejich názor na to, 

jak by se situace měla řešit.  

Ve dvou zprávách byl také citován Lukáš Kohout, jenž v době nepokojů 

organizoval protiromské demonstrace. „,Situace je natolik vážná, že je třeba jednat. 

Lidé se musí vyřvat, musí dát vědět, že z nich politici nemohou dělat hlupáky,‘ míní 

Kohout.“
71

 

Skupiny obyvatel podle počtu výpovědí v Mladé frontě DNES 

 

Skupina  

 

Počet výpovědí 

 

Politici 

 

20 

 

Policie 

 

16 

 

Místní z řad majority 

 

15 

 

Romové 

 

4 

 

Extremisté 

 

2 

 

Celkem 

 

57 

                                                 
69

 ŠEBELKA, Jan. Extremisté zneužijí mačetový útok. Mladá fronta DNES (Kraj Liberecký), Praha, 

MaFra, a.s. 23. 8. 2011, s. 1. 
70

 JANOUŠEK, Artur a Jan VESELÝ. Rozvášněný dav šel Rumburkem: „Cikáni pryč!“ Mladá fronta 

DNES (Severní Čechy), Praha, MaFra, a.s. 27. 8. 2011, s. 2. 
71

 ANGERMANNOVÁ, Andrea. Lidé se prý musí vyřvat. Napětí zneužívají hlupáci. Mladá fronta DNES 

(Severní Čechy), Praha, MaFra, a.s. 25. 8. 2011, s. 2. 



   

 

35 

  

 

Blesk přinesl méně citací než Mladá fronta DNES, a to celkem 26. Nejčastěji 

citoval politiky či jejich mluvčí, zejména pak starosty problémových měst, kteří 

popisovali „neúnosnost“ situace, ale jejich citace byly méně časté a kratší, než v Mladé 

frontě DNES. „,Situace je zde skutečně vyhrocená a neustále se zhoršuje. Chceme zvýšit 

počet policistů tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel města,‘ uvedl rumburský 

starosta Jaroslav Sykáček.“
72

 Situaci a chování Romů poněkud zaujatě zhodnotil 

senátor Jaroslav Doubrava ze strany Severočeši.cz. „Armáda by měla být v každém 

případě připravena, protože to, co se začíná dít, už přesahuje veškeré meze únosnosti. 

Chceme, aby nám cikáni zapalovali města podobně jako v Anglii?“
73

 

Dále pak deník často citoval zástupce policie. Jednalo se především o popisy 

různých napadení či demonstrací nebo preventivních opatření. Dále Blesk uvedl čtyři 

krátké citace extremistů, kteří na Šluknovsku pořádali demonstrace – Josefa Mašína ze 

sdružení Občanský odpor Rumburk a Lukáše Kohouta. „,Stěhování Romů na 

Šluknovsko musí okamžitě skončit,‘ řekl představitel sdružení Josef Mašín.“
74

 

„Proběhly a proběhnou kontroly romských ubytoven, chystají se nové vyhlášky, Ústecký 

kraj pošle do Parlamentu balíček legislativních opatření. ,To nám nestačí, chceme 

změny hned,‘ nechal se slyšet Lukáš Kohout.“
75

 

Na stránkách Blesku se také objevily dvě citace Romů ze Šluknovska. Nešlo o 

žádné zástupce romských organizací, ale o obyvatele problémových oblastí. Na rozdíl 

od Mladé fronty DNES jim byl dán mnohem větší prostor. V prvním případě je citován 

jeden z Romů, jenž si stěžoval, že skinheadi jim vymlátili okna, i když přece ne všichni 

Romové jsou stejní a je mezi nimi spousta slušných lidí.
76

 Přímá citace je uvedena výše. 

Blesk dal slovo i dalšímu místnímu Romovi. „Na severu je stále cítit strach. 

Bojí se i Rom Milan (60) ze Šluknova, který se považuje za starousedlíka. On a jeho 

sousedé s nelibostí přihlížejí řádění přistěhovaných Romů. ,To, co se tu teď děje, je 

jejich vina. Ale bílí mezi námi nerozlišují, pro ně jsme zloději všichni,‘ stěžuje si. (…) 
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,Sice vám to nikdo nepřizná, ale kradlo se tu vždycky. My cigáni to asi máme od 

přírody. Jenže se to nedá srovnávat s tím, co se tu děje teď,‘ vysvětlil. (…) Na otázku, 

zda se nebojí víc protiromských extremistů, odpověděl překvapivě. ,Je dobře, že občas 

přijdou a postraší. Cizí Romáci si pak tolik nedovolují,‘ řekl Milan. (…) ,Jsem tu zvyklý, 

nechtěl bych se na stará kolena stěhovat jinam.‘“
77

 Sice se ve své řeči citovaný Rom 

dopustil jednoduchého rozdělování na starousedlíky a přistěhovalce, nicméně Blesk na 

rozdíl od Mladé fronty DNES dal slovo Romům z řad místních.   

Majoritní obyvatele, kteří by si stěžovali na situaci, Blesk necitoval vůbec. Z řad 

majority přinesl akorát dvě citace Pavla Zeithammera, majitele šluknovského sídliště, 

kde žila většina nově přistěhovaných Romů. V jedné z citací, jež je uvedena výše, se 

zastával romských přistěhovalců a snažil se narušit stereotyp, že právě oni jsou ti 

„problémoví“.
78

 V další citaci pak navrhuje možné řešení: „,Policajti nic nezmůžou. 

Místo hlídkování v ulicích by měli kontrolovat všechny sběrny kovů a ty, které vybírají 

evidentně kradené věci, rovnou pozavírat. Když to zloději nebudou mít kde prodat, 

nebudou krást,‘ domnívá se Pavel Zeithammer, majitel šluknovského sídliště, kde žije 

většina přistěhovaných Romů.“
79

 

Blesk také přinesl dvě citace vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky 

Šimůnkové. V jedné z nich přirovnává mačetový útok v Novém Boru ke žhářskému 

útoku ve Vítkově.
80

 „,Je rozdíl mezi žhářským útokem ve Vítkově, za nějž padly tvrdé 

tresty, a napadením v Novém Boru? Jeden ano. Romský útok proti tzv. bílejm hlavám 

policie dosud vyšetřuje jen jako ublížení na zdraví. Je to ale to samé,‘ říká Monika 

Šimůnková.“
81

  

Jedenkrát pak Blesk přinesl i krátké vyjádření k nepokojům prezidenta Václava 

Klause. „,Tady musí stát nemilosrdně zasáhnout tvrdou silou,‘ řekl.“
82
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Skupiny obyvatel podle počtu výpovědí v Blesku 

 

Skupina  

 

Počet výpovědí 

 

Politici 

 

8 

 

Policie 

 

7 

 

Extremisté 

 

4 

 

Místní z řad majority 

 

2 

 

Romové 

 

2 

 

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

 

2 

 

Prezident Václav Klaus 

 

1 

 

Celkem 

 

26 

 

Ačkoliv server Romea.cz je zaměřený na romskou menšinu, stejně jako 

majoritní média nejčastěji citoval policii a politiky či jejich mluvčí a Romům dával 

slovo minimálně. Ve 24 sledovaných zprávách se objevilo 50 citací. Zástupci policie 

byli na serveru citováni 17krát. Nejčastěji se jednalo o vyjádření k trestným činům či 

zásahům během demonstrací. „,Pochod jsme sledovali celou dobu z vrtulníku, ale raději 

jsme nezasahovali, v davu bylo totiž ještě příliš mnoho dětí,‘ vysvětlil policejní mluvčí 

Jan Melša.“
83

 

Na druhém místě se v počtu citací umístili politici, nejčastěji starostové nepokoji 

zasažených obcí či jejich mluvčí. Byli citováni 13krát. Na rozdíl od předchozích médií 

si ale na serveru Romea.cz nestěžovali na „neúnosnost“ situace a chování Romů. Spíše 

se vyjadřovali k plánovaným demonstracím či preventivním opatřením. „,Strážníci už 
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nebudou městský park jen obcházet, ale budou tam i fyzicky přítomni. Chceme, aby tam 

byli v době, kdy začíná a končí kino a také, aby ho kontrolovali, kdykoli na kamerách 

uvidí větší skupinu lidí,‘ informoval dnes školáky Dvořák.“
84

 

Starostové také  v citacích někdy odsuzovali extremismus. „,Viděl jsem ty, kteří 

mašírovali v pátek Rumburkem. Polovina z nich jsou děti, v rodičích vzory nenašli, tak 

se zhlédli v tomhle,‘ řekl ČTK místostarosta Varnsdorfu Josef Poláček (ODS).“
85

 

Šestkrát pak byli citováni zástupci majority. Server uvedl i výpověď jednoho 

z mladíků, jehož napadla skupina Romů. „,Kouřili jsme před domem a z diskotéky vyšla 

banda Cikánů. Začali na nás řvát, tak jsme se snažili to uklidnit, ale pustili se do nás,‘ 

vypověděl mladík s čerstvým šrámem v obličeji.“
86

 V další citaci pak napadený 

zmiňoval rasismus ze strany Romů. „Začali nás mlátit teleskopickými obušky, 

vyhrožovali nám, nadávali nám do bílých sviní.“
87

 

V ostatních citacích majority ale obraz Romů vyzníval spíše pozitivně a server 

se snažil zabránit generalizaci, což je například případ uveřejněné výpovědi Jana Ruszó, 

majitele varnsdorfské ubytovny Sport. „,Romové, kteří v ubytovně bydlí, ve Varnsdorfu 

žijí celý život, jsou minimálně druhou generací. Nikdo z nich není trestně stíhán, nejsou 

mezi nimi žádní delikventi a můžete si to ověřit u místní policie,‘ popisuje situaci v 

ubytovně Jan Ruszó a dodává: ,Je finanční krize, hodně lidí je bez práce – proč si to 

tedy nevylít na Romech? Já ale nevím o žádném konfliktu mezi těmito Romy a 

majoritou.‘“ Jako další příklad slouží citace zástupkyně ředitelky na ZŠ, která říká, že 

některé romské děti jsou v jazykové třídě a jsou moc šikovné.
88

 Celá citace je uvedena 

výše. 

Na rozdíl od Mladé fronty DNES a Blesku server Romea.cz citoval i různé 

iniciativy proti extremismu a rasismu (V Ústí neonacisty nechceme, Nenávist není 

řešení, Asociace ALERTA, Iniciativa ne rasismu (INR) a Skutečná demokracie teď!). 

Jejich výpovědi se v analyzovaných zprávách objevily třikrát. Jednalo se o odmítání a 
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kritiku extremismu či o plánovaný postup během demonstrací. „,Už situace v Rumburku 

mi připomínala pokus o pogrom, k němuž jen o malý kousek nedošlo, a proto je i situace 

ve Varnsdorfu podobně nebezpečná,‘ řekl ČTK Miroslav Brož z iniciativy V Ústí 

neonacisty nechceme.“
89

 

Dvakrát byli citováni zástupci církve. První si ve své výpovědi, jež je uvedena 

výše, pochvaluje docházku Romů na náboženství.
90

 Další pak odmítl extremismus. 

„,Chceme ukázat, že existují slušní lidé, kteří se od extremistů dokážou distancovat. 

Budeme demonstrovat za to, že rozhovor je lepší než zastrašování,‘ uvedl pro 

idnes.cz.“
91

 

Server také dvakrát citoval prezidenta Václava Klause, jenž též kritizoval 

extremismus a organizátory protiromských demonstrací. „,Není možné, aby se chopili 

této kauzy samozvaní páni Kohoutové nebo někteří další, kteří z toho mají svou 

politickou hru, kterou vybičovávají k něčemu daleko horšímu, než jaké by to skutečně 

bylo,‘ řekl Klaus.“
92

 

Dvakrát byla citována ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra 

ČR Jitka Gjuričová, vždy se ale jednalo o tutéž citaci, ve které se vyjadřovala 

k romským asistentům prevence kriminality. Jejím požadavkem bylo, aby tito asistenti 

dokonale znali dané prostředí a také měli u místních lidí dostatečnou autoritu.
93

 

I když je server Romea.cz zaměřený na romskou menšinu, ve 24 analyzovaných 

zprávách se objevily pouze dvě citace Romů. V prvním případě se Romové 

z Varnsdorfu vyjadřují k problematice hledání bytu. „,Hodně dlouho se nám to 

nedařilo. Vždycky řekli přijďte, je to volné. A když jsme přišli a viděli, že jsme Cigáni, 

tak nás zase hned odmítli, že už to mají plné. Dali jsme se na tohle, hledali jsme letáky a 

najednou se nám to podařilo u pana Pražáka,‘ říkají společně Gabriela s Milanem. Na 

ubytovně platili 13 tisíc korun za byt 1 + 1, ale podle jejich slov šlo jen o velmi malé 
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místnosti. ,Tam se nám vešla jen postel, skříň, stůl a televize a to bylo všechno. Teď 

máme nájem za pět tisíc, služby jsme si dali za čtyři a elektriku,‘ říká Gabriela.“
94

 

Dalším citovaným Romem pak byl jeden z romských asistentů prevence 

kriminality v Novém Boru. „,Dnes jsme na ulici zastavili Roma, který není z Nového 

Boru. Řekl nám, že je z Jičína, a přivolaná městská policie zjistila, že byl v pátrání,“ 

komentuje první úspěchy starší z dvojice asistentů prevence kriminality Štefan Gorol. 

,Naše výhoda je, že známe všechny z naší komunity,‘ dodal Gorol, který je zároveň 

šéfem místního česko-romského sdružení a předsedou novoborské KSČM.“
95

 

Server Romea.cz tedy ve svých zprávách nenechal mluvit Romy častěji než 

předchozí analyzovaná média. Navíc se citovaní ani nevyjadřují přímo k problematice 

nepokojů, nebyl dán prostor místním Romům, aby navrhli nějaké řešení problémů či 

aby se vyjádřili k jejich příčinám. Chybí pohled jejich očima.  

Jedenkrát server citoval i Agenturu pro sociální začleňování. Tato výpověď 

přinesla názor na příčiny nárůstu počtu vyloučených lokalit. „Zjištění ukazují, že nucená 

migrace směřuje z centra měst na jejich okraj, z větších měst do menších, z nich pak do 

obcí. Jedním z důvodů je podle Navrátila i to, že větší města lépe dokážou vymáhat 

dlužné poplatky. ,Větší vymahatelnost práva vytlačuje lidi do oblastí, kde jsou možnosti 

vymáhání menší,‘ uvedl Navrátil.“
96

 

Na serveru se objevila i jedna citace odborníka na extremismus týkající se 

smýšlení extremistů. Odborník se domníval, že pro pravicové extremisty je důležité 

ukázat, že jsou určitou opozicí systému, se kterou jde lid.
97

 

A stejně jako v předchozích analyzovaných médiích, ani na serveru Romea.cz 

nechyběla výpověď extremisty. „,Myslím, že po dnešní demonstraci nás vezme radnice 

konečně na vědomí a začne s námi jednat,‘ řekl ČTK Mašín.“
98

 

 

 

                                                 
94
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Skupiny obyvatel podle počtu výpovědí na serveru Romea.cz 

 

Skupina  

 

Počet výpovědí 

 

Policie 

 

17 

 

Politici 

 

13 

 

Místní z řad majority 

 

6 

 

Iniciativy proti extremismu 

 

3 

 

Církev 

 

2 

 

Prezident Václav Klaus 

 

2 

 

Odbor prevence kriminality 

 

2 

 

Romové 

 

2 

 

Agentura pro sociální začleňování 

 

1 

 

Odborník na extremismus 

 

1 

 

Extremisté 

 

1 

 

Celkem 

 

50 
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4.2.5 Dvojí pohled na rasismus? 

Novináři v Mladé frontě DNES spekulovali o možných rasových příčinách útoků 

Romů na majoritní obyvatelstvo ještě předtím, než policie rozhodla, zda opravdu šlo o 

rasově motivované činy, popřípadě zprávu ještě doplnili výpověďmi svědků, jež tento 

závěr podporovaly. Takovýto rasismus jim neunikal.  

 „Jestli byl útok rasově motivovaný, policie teprve zjišťuje. Vyslýchá napadené, 

obyvatele domu i další svědky.“
99

 

„Deset policistů ze specializovaného útvaru z Jihomoravského kraje se vrátilo 

do města poté, co zde v uplynulém víkendu došlo ke dvěma potyčkám s místními Romy. 

(…) Podle účastníků jednoho incidentu se jednalo o rasistický útok, neboť útočníci řvali 

cosi o bílých sviních, které patří do kanálu.“
100

  

Novináři v Mladé frontě DNES neměli problém rozpoznat rasismus a 

extremismus (a odsoudit jej) ani u příslušníků majority, již sami sebe řadí k extremistům 

nepřátelským k menšinám. „Extremisté zneužijí mačetový útok“,
101

 varoval před 

pochodem Dělnické strany titulek Mladé fronty DNES. „Radikálové z Dělnické strany 

hodlají na začátku září pochodovat Novým Borem. (…) Radikálové z Dělnické strany 

mohou situaci ještě vyhrotit.“
102

 

„Lidé se musí vyřvat. Napětí zneužívají hlupáci“,
103

 odsoudil titulek jedné ze 

zpráv extremisty organizující protiromské demonstrace na severu Čech. „Napjatou 

situaci na Šluknovsku začali ke svému zviditelnění zneužívat nejrůznější podivné figury 

a hlupáci.“
104

 

Problém ale nastává, když se rasistických výroků dopustí „slušní občané“ z řad 

místních či politiků. Jako příklad může sloužit výpověď místostarosty Cvikova 

Jaroslava Švehly, v níž řekl, že Romové „nejsou nepřizpůsobiví, naopak, oni se velmi 

rychle přizpůsobili systému, který jim umožňuje krást, nepracovat a brát dávky.“
105

 

Také prohlásil, že Romové stejně pracovat nechtějí a nepracovali by ani, kdyby pro ně 
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na Českolipsku bylo tisíc pracovních míst. Jeho výrok za rasistický označen nebyl. 

(Celá citace je uvedena výše.)  

Jako rasisté nejsou většinou označováni ani lidé, co se demonstrací účastnili. Pro 

novináře to většinou jsou jen „místní“. „Skupina lidí při pochodu městem vyřvávala 

hesla jako ,Vendeta‘, ,Cikáni do plynu‘, do oken romských příbytků křičeli ,Spálíme vás‘ 

a ,Podřežu vás‘. (…) Že nedošlo ke střetu místních s Romy, bylo nakonec štěstí i pro 

policii.“
106

 

Vysokou toleranci k rasismu v českých médiích můžeme vidět i ve srovnání 

s tím, co o dění na severu Čech napsal britský The Economist. Ten podle zprávy Mladé 

fronty DNES ve spojitosti s nepokoji psal o nacismu. „,Mnozí je (Romy) chtějí uzavřít 

do obezděných ghett, což je stále častější praxe na Slovensku,‘ tvrdí list. ,Tvrdá slova 

připomínají něco z nacistické perzekuce Židů a Romů – a z české válečné kolaborace 

s nacisty,‘ napsal. The Economist dále uvádí, že s protiromskými náladami ,flirtují‘ i 

čeští politici. Připomíná bývalého lidoveckého místopředsedu vlády Jiřího Čunka, který 

,zahájil svou kariéru v místní politice vystěhováním Romů z centra města do 

přepravních kontejnerů na okraji‘.“
107

 

Ani Blesk neměl problémy nazývat útoky ze strany Romů na majoritu rasismem. 

„Svůj názor na rasistický útok řekla také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika 

Šimůnková.“
108

 „Napjatou situaci, kterou ještě vyhrotily nedávné rasistické útoky Romů 

v Novém Boru a Rumburku, se snaží uklidnit policejní posily za zásahových 

jednotek.“
109

 

Někdy se zdá, jako by „romský rasismus“ byl dokonce akcentován, například 

když titulek Blesku hlásal: „Romové přepadli ženu, prý křičeli: Bílá svině!“
110

 Slovo 

„prý“ navíc naznačuje, že mohlo jít pouze o spekulaci.  

Novináři z Blesku rozpoznali a odsoudili i extremismus ze strany majority. 

Zaměřili se zejména na Lukáše Kohouta, organizátora protiromských demonstrací, 

kterého nazývali podvodníkem. Kritizovali i jím organizované demonstrace. 
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„Protiromské demonstrace vede podvodník“,
111

 hlásal jeden z titulků. „Lukáš Kohout, 

bývalý Kavanův falešný asistent, má nový kšeft. (…) Na příští sobotu proto plánuje ve 

Varnsdorfu další nic neřešící demonstraci, při které si zřejmě i neonacisté opět zakřičí 

svá nenávistná hesla a stát zcela zbytečně vyhodí další statisíce korun za policejní 

manévry,“
112

 pokračuje zpráva. 

Blesk rozpoznal extremisty i v účastnících demonstrací. „O víkendu na severu 

Čech stovky lidí protestovaly proti kriminalitě Romů. Byli mezi nimi i extremisté.“
113

 

„Těžkooděnci budou opět hlídat romské ubytovny před nájezdy místních doprovázených 

desítkami holých lebek.“
114

 

Rasistické výroky ze strany „spořádaných občanů“ stěžujících si na neúnosnost 

situace se v Blesku na rozdíl od Mladé fronty DNES neobjevily, pouze výpověď 

senátora Jaroslava Doubravy vyzněla rasisticky: „Armáda by měla být v každém 

případě připravena, protože to, co se začíná dít, už přesahuje veškeré meze únosnosti. 

Chceme, aby cikáni zapalovali města podobně jako v Anglii?“
115

 Výpověď byla 

umístěna v závěru článku, v části „Co si o tom myslí“ společně s řadou dalších citací 

(jež rasistické nebyly).  

Server Romea.cz také romské útoky pojmenovával rasismem. I v případě, kdy 

byl útok stále ještě vyšetřován. „Policie obvinila dva Romy z útoku v Rumburku, měl 

rasový motiv“,
116

 hlásal jeden z titulků. Přitom citace policejní mluvčí, uvedená v téže 

zprávě, ukazuje, že vyšetřování neskončilo.  „Zda mohla mít rvačka rasový podtext, ale 

Střelcová odmítla komentovat. ,Ještě je brzy něco takového říkat, vyšetřování probíhá,‘ 

řekla.“
117

 V případě Romů novináři mají tendenci dělat předčasné závěry, že šlo o 

rasistické útoky, a to i server Romea.cz. 

„Ve Varnsdorfu večer přepadli ženu, policie šetří i rasový motiv“,
118

 hlásal další 

titulek. „Podle informací serveru iDnes.cz měli být pachateli údajně Romové, ženu, 
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etnickou Češku, přepadli nedaleko ubytovny Sport.“
119

 Případ byl opět ve vyšetřování, 

nebylo třeba upozorňovat na možný rasový motiv. Mnoho čtenářů rasový motiv případu 

totiž přijmou jako fakt a skutečnost, že případ ještě není uzavřený, ignorují.  

Na druhou stranu Romea.cz rozpoznal a důrazně odmítal i rasismus ze strany 

majority. Kritizoval jej například prostřednictvím řady uveřejněných citací lidí, kteří 

proti extremismu a rasismu vystupovali. Některé z citací jsou uvedeny v předchozí 

podkapitole, například prezidenta Václava Klause či členů iniciativ proti rasismu. 

Dalším způsobem odmítání extremismu byla i kritika protiromských demonstrací – 

server například poukazoval na to, že v jejich důsledku stát zbytečně přišel o spoustu 

peněz. „Bilance šluknovské soboty s DSSS: 41 zadržených, 6 zraněných, 3 miliony 

zaplatí daňový poplatník“,
120

 hlásal jeden z titulků.  

Rasistické výroky ze strany „slušných občanů“ se v analyzovaných zprávách ze 

serveru Romea.cz neobjevily. 

  

4.2.6 Rasistická hesla se dostávají do zpravodajství 

Někteří novináři při popisu akcí pravicových radikálů nezapomínají zmínit ani 

skandovaná hesla, přičemž skutečně negativní ohlasy na hesla (přítomnost) neonacistů, 

které jejich samozřejmost ve veřejném prostoru narušují, jsou ve zpravodajských 

výstupech zaznamenávány pouze výjimečně. Podle Agentury pro sociální začleňování 

problém tkví v tom, že opakovaná a obvykle nerozporovaná hesla neonacistů přispívají 

nejen ke „standardizaci“ obrazu veřejných vystoupení extremistů v médiích, ale též k 

normalitě jejich obsahu. „Nekomentované pokřiky typu: ,Čechy Čechům‘ nebo ,Cikáni 

do práce‘ patří k mediálnímu zobrazení neonacistické akce natolik silně, až ztrácí 

negativní konotace. Banalizují na úroveň žánrové ilustrace.“
121

 

A rasistická hesla se objevovala i v Mladé frontě DNES. „Rozvášněný dav šel 

Rumburkem: ,Cikáni pryč!‘“
122

 hlásal jeden z titulků. Ve zprávě se nachází rasistických 
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hesel ještě více: „Provolávali hesla typu ,Cikáni do práce‘, ,Cikáni pryč‘, ,Odsun 

Cikánů‘, ,Češi, Češi‘…“
123

 

V dalším titulku se objevil ještě nenávistnější pokřik: „,Cikáni do plynu!‘ Kde 

byla policie?“
124

 a stejně tak i ve zbytku zprávy: „Skupina lidí při pochodu městem 

vyřvávala hesla jako ,Vendeta‘, ,Cikáni do plynu‘, do oken romských příbytků křičeli 

,Spálíme vás‘ a ,Podřežu vás‘.“ 

Naopak Blesk rasistických hesel téměř neužíval, a pokud ano, doprovázela je i 

negativní reakce na ně. Když například deník referoval o tom, že na jedné z demonstrací 

měla dívka na tričku nápis „Oživte Hitlera“, doplnil informaci o citaci policejní mluvčí. 

„,Během sobotního odpoledne ji kriminalisté opět v tomto tričku zahlédli v davu, a 

proto pořádková policie ženu předvedla. Za trestný čin popírání, zpochybňování, 

schvalování a ospravedlňování genocidy dívce hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,‘ uvedla 

policejní mluvčí Jarmila Hrubešová.“
125

 

„Policie už také řeší nedávné protesty v Rumburku. Sdružení Romea zveřejnilo 

záznam, na kterém zní výpady typu ,Cikáni do práce‘, ,Černý svině‘ nebo ,Cikáni do 

plynu‘. ,Záznam vyhodnotí odborník na extremismus,‘ podotkla policejní mluvčí Petra 

Trypesová.“
126

 Tento způsob referování rasistická hesla nebagatelizuje, ale naopak 

ujišťuje čtenáře, že jejich pokřikování není v pořádku a mohlo by být potrestáno.  

V analyzovaných zprávách na serveru Romea.cz se rasistická hesla téměř 

neobjevovala, pouze ve zprávě o ženě propagující Hitlera. „Policie obvinila ženu, která 

měla při sobotním neohlášeném protiromském pochodu ve Varnsdorfu na tričku nápis 

,Oživte Hitlera. Zbaví nás špíny (Romů). Romové do plynu‘.“
127

 Stejně jako v Blesku 

však ani zde nechyběla negativní reakce a poukázání na to, jaké z takového chování 

mohou plynout důsledky. „Za schvalování genocidy jí hrozí až tři roky vězení.“
128
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4.2.7 Dramatizace a tematizování strachu 

Novináři zachycují strach majority už z pouhé přítomnosti Romů. „Míra 

zobrazovaných obav (a bezmoci) se odráží ve zřetelné přijatelnosti xenofobních výroků 

a postojů, které se v příspěvcích objevují nejčastěji skrze nekomentovaná tvrzení 

rozzlobených občanů.“
129

 Zároveň mají tendenci události dramatizovat,
130

 a pokud 

nastane klid, je ten klid samozřejmě jen „zdánlivý“ a brzy se určitě zase něco stane. 

Zvláště po plánovaném odchodu policejních posil.  

„Až policie odejde, násilí se vrátí, obávají se lidé“,
131

 hlásal titulek jedné ze 

zpráv Mladé fronty DNES. Když se na severu Čech zrovna nic nedělo, psalo se o tom, 

co se dít (možná) bude, až policie odtamtud odejde. „Situace v Novém Boru, kterým 

otřásl nedávný útok s mačetami v jedné z heren, se zdánlivě zklidňuje. Lidé mají přesto 

strach,“
132

 referuje zpráva dále o pouze „zdánlivém“ klidu. „Slíbil, že tu posily 

zůstanou minimálně tři týdny. Ovšem zdejší starostové, kteří se s Lessym setkali, mají 

obavy, co bude pak.“
133

 

Pro referování o nepokojích je také typické, že obavy (z Romů) po celou dobu 

„rostou“ a situace je stále „neúnosnější“. „Hlavním cílem je zřejmě jen to, udržet 

nepokoje na severu, jen aby nepřerostly do celé země. Jenže obavy rostou a lidé začínají 

věc brát do svých rukou.“
134

 

„Lidé ze Šluknovska si kupují zbraně. A nebojí se je použít“,
135

 varoval zase jiný 

titulek Mladé fronty DNES. „Lidmi“ se dle pokračování zprávy rozumí majorita (jinak 

by zřejmě bylo napsáno „Romové“). „Lidé“ jsou rozzlobeni „neúnosnou situací“ a opět 

jsou připraveni „brát věci do svých rukou“. 

Dramatizace se objevila i v Blesku, zejména typické „bulvární“ slovní obraty a 

titulky s vykřičníky. „Na Šluknovsku doutná rasová válka, policie posílá posily!“  
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Ve srovnání s Mladou frontou DNES se ale dopouštěl dramatizace méně. Jako 

příklad může sloužit popis jedné demonstrace. „Rozvášněný dav šel Rumburkem: 

,Cikáni pryč!‘“
136

 zněl titulek v Mladé frontě DNES. „Pískot na náměstích… …jinak 

vcelku klid!“
137

 tvrdil zase titulek Blesku. Střízlivější byl i zbytek zprávy o demonstraci 

na stránkách Blesku. Místo na rozezlené davy se deník raději zaměřil například na to, 

jak se na demonstraci připravovali obchodníci. „Zvláště na rumburském náměstí zavřeli 

své obchody před zavírací dobou, někteří dokonce preventivně zatloukli výlohy.“
138

  

Mladá fronta DNES jmenuje konkrétní rasistická hesla, Blesk je nazývá „pískotem“ a 

„nadávkami“. 

Ve srovnání s Mladou frontou DNES také neočekával, že pokud nastal klid, 

určitě je jen „zdánlivý“ a brzy se zase něco stane, pouze výjimečně těsně před 

plánovanou demonstrací. „Pořádné horko bude zřejmě dnes a v sobotu v již tak 

neklidném Šluknovském výběžku. Na rozepřích mezi Romy a starousedlíky se totiž 

hodlají přiživit nejrůznější extremisté.“
139

 

Server Romea.cz o událostech referoval střízlivě, v analyzovaných zprávách 

k dramatizaci nedocházelo. Titulek ke zprávě o demonstraci, na které jsou ukázána 

rozdílná referování předchozích analyzovaných médií, na serveru Romea.cz zněl: 

„Policie situaci v Rumburku podcenila, etničtí Češi útočili na dům, kde žijí Romové. Ve 

Varnsdorfu byl klid“.
140

 I další popis demonstrace byl střízlivý, bez snahy události 

dramatizovat. Romea.cz se prostřednictvím citací snažil ukazovat, že situace není tak 

kritická, jak se z některých médií může jevit. Zpravodajství se celkově podobalo 

agenturnímu, zřejmě proto, že server hojně jako zdroj zpráv uváděl ČTK.  

 

4.2.8 Romové vs. místní, lidé, Rumburští… 

Média často majoritní společnost nazývají místními (popř. Rumburskými, 

Varnsdorfskými aj.) či prostě lidmi, zatímco Romové jsou na stránkách médií pořád jen 
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Romové či „nepřizpůsobiví“. Přitom i oni v obcích bydlí a jsou tedy také místními či 

Varnsdorfskými a podobně (a o tom, že lidmi, nemluvě). Byl to i případ Mladé fronty 

DNES. „Ve Varnsdorfu se kvůli neustále se zhoršující bezpečnostní situaci sešlo několik 

lidí, kteří si stěžovali, že se kvůli agresivitě zdejších Romů bojí chodit ven.“
141

 

„Lidé ve Varnsdorfu jsou stále naštvaní, protože mají pocit, že stát ani město 

nedělají nic pořádného pro ukáznění zdejších Romů.“
142

 „Do oblasti, kde nedávno 

došlo ke krvavým střetům mezi Romy a místními obyvateli, zamířilo přes padesát 

policistů.“
143

 Problematické je, že čtenář si pak neuvědomí, že Romové jsou také 

místními, ale vnímá je (všechny) spíše jako „rušivý element“. Takovéto zobrazování 

přispívá ke generalizaci a k polarizování dvojice místní (ti dobří, co chtějí mít klid) vs. 

Romové (ti špatní, co jim klid nedopřejí). Tato dvojice navíc na stránkách novin 

nepůsobí jako sobě rovní. 

Jako „Rumburští“ či „místní“ také bývají v Mladé frontě DNES označováni lidé, 

jejichž chování se podobalo spíše extremistům. „Romové nevyšli, báli se rozvášněných 

Rumburských posílených o mladíky, kteří podle vzhledu a značek oblečení patřili 

k radikální scéně. Občas na domy vyletěla lať či jiný předmět.“
144

 

„Ovšem místní je příliš nevzali, politici se lidem nezavděčili. (…) Provolávali 

hesla typu ,Cikáni do práce‘, ,Cikáni pryč‘, ,Odsun Cikánů‘, ,Češi, Češi‘…“
145

 

Také Blesk nazýval majoritu „místními“ či „starousedlíky“ – Romové byli stále 

jen Romové, v tom lepším případě „Romové, kteří tam již bydlí dlouho“. „Na rozepřích 

mezi Romy a starousedlíky se totiž hodlají přiživit nejrůznější extremisté.“
146

 

Někdy také na stránkách Blesku Romové a místní působí jako relační pár. 

„Okrádání dětí cestou do školy, loupeže, bitky mezi místními a Romy, ulice plné 

naštvaných demonstrujících lidí doprovázených holohlavými extremisty.“
147

  

Server Romea.cz přišel s úplně jiným pojmenováním majority, a to „etničtí 

Češi“. „Než policie nejaktivnější část davu rozehnala, rozbili etničtí Češi plaňkový plot 
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před jedním z domů a házeli po něm kameny a větve.“
148

 Takovéto pojmenovávání 

nabourává vnímání majority jako někoho, kdo na dané místo patří, a Romů naopak jako 

někoho, kdo tam nemá co dělat. Někdy však do zpráv proniklo i označení většiny jako 

„místní“. „Odpůrci pochodu se obávají ještě větších násilností než uplynulý víkend 

v Rumburku, kdy tisícovka místních provokovala před domy Romů tak dlouho, až 

nejaktivnější část rozehnala policie.“
149

 „Na Šluknovsku na severu Čech, kde se 

vyostřilo napětí mezi „bílou“ většinou a Romy, nezaměstnanost přitom dosahuje až 20 

procent.“
150

 Média často prezentovala nepokoje zejména jako rasový konflikt „černí“ 

proti „bílým“, přitom barva pleti nebyla hlavní příčinou nenávisti.  

 

4.3 Zastoupení zpráv v celostátních vydáních a severočeských 
mutacích 

Z 23 analyzovaných článků Mladé fronty DNES pouhé tři vyšly v celostátním 

vydání, zbytek v mutacích Severní Čechy a Kraj Liberecký. Malý počet zpráv 

v celostátním vydání ukazuje, že pro médium nebylo dění na Šluknovsku příliš 

atraktivním tématem, referují o něm pouze mutace v regionech, kde žijí čtenáři, jichž se 

problém napětí mezi majoritním obyvatelstvem a romskou menšinou může 

bezprostředně týkat – pro mutace mělo dění vyšší zpravodajskou hodnotu.
151

  

A které ze zpráv se objevily v celostátním vydání Mladé fronty DNES? Ty 

nejvíce negativní (z pohledu romské menšiny). Titulek té první hlásal: „Romové o 

masakru: Byla to jen běžná hospodská rvačka“.
152

 Jak již bylo řečeno, došlo zde ke 

generalizaci a názor předsedy Česko-romského sdružení byl spojen se všemi Romy 

v severních Čechách.  
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Druhá zpráva, jež vyšla v celostátním vydání, referovala o útoku, přičemž 

autorky nezapomněly zmínit etnicitu pachatelů již v titulku: „Útok Romů: dvacet proti 

šesti“.
153

  

A třetí zpráva referovala o příslušnících majority ze severních Čech, již se zlobili 

na média, že prý je nesprávně označují za extremisty. „,Nelíbí se mi, že z nás tisk dělá 

extremisty, jsme normální slušní lidé,‘ uvedl po sobotní demonstraci ve Varnsdorfu 

jeden z jejích účastníků. (…) Na demonstraci zazněla také kritika toho, že v televizi 

označil za extremisty pořadatele varnsdorfských demonstrací i premiér Nečas. V této 

souvislosti je třeba říci, že účastníky té poslední byli skutečně v drtivé většině jen místní 

lidé.“
154

 Jenže čtenáři Mladé fronty DNES z jiných krajů než Severočeského a 

Libereckého se z tohoto deníku ani nedozvěděli o extremistech pořádající demonstrace. 

V celostátním vydání se objevila pouze tato zpráva, která o organizátorech tvrdí, že jsou 

to „normální slušní lidé“.  

Pozitivně se však dá hodnotit, že Mladá fronta DNES uvedla v analyzovaných 

zprávách pouze třikrát jako autora ČTK. Snažila se přicházet s autorskými články.  

Deník Blesk na rozdíl od Mladé fronty DNES nemá samostatné regionální 

přílohy, ale i tak vychází v několika regionálních mutacích. Jedná se o vydání pro 

Prahu, střední Čechy, východní Čechy, jižní Čechy, severní Čechy, západní Čechy, jižní 

Moravu a severní Moravu.155 Většina z 23 sledovaných zpráv vyšla v rubrice 

Čechy/Morava (15), v rubrice Čechy čtyři zprávy, a po jedné v rubrice Morava, Titulní 

strana, Aktuality, Politika. Zprávy tedy nevycházely pouze ve vydání pro severní 

Čechy, ale pokryly velké území. 

Právě zpráva, jež se objevila na titulní straně, však pro Romy vyzněla nejhůř. 

„Férovka?“
156

 ptá se titulek. „18 Romů ztlouklo šestici mladíků!“
157

 informuje hned 

v podtitulku o etnicitě pachatelů. 

Ani Blesk moc nepřejímal zprávy od ČTK – pouze u dvou zpráv je uvedena jako 

spoluautor. 

Oproti tomu server Romea.cz agenturní zpravodajství využíval hojně a také 

často přebíral z jiných, majoritních médií. ČTK byla uvedena jako autor či spoluautor u 
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 FROUZOVÁ, Kateřina a Lucie CHLEBNÁ. Útok Romů: dvacet proti šesti. Mladá fronta DNES, 

Praha, MaFra, a.s. 22. 8. 2011, s. 2. 
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 CHLEBNÁ, Lucie. Hněv Varnsdorfu padá na média. Mladá fronta DNES, Praha, MaFra, a.s., 25. 8. 

2011, s. 2. 
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 Deník Blesk [online]. [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.denik-blesk.eu/  
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15 z celkem 24 analyzovaných zpráv. V dalších sedmi zprávách pak bylo jako zdroj 

uvedeno jiné médium (například ČT, ČRo či regionální deníky). Pouze dvě zprávy byly 

uvedeny jako původní. A je u nich patrný rozdíl od zbytku. Právě v jedné z nich se 

nachází výše uvedená citace Romů, kteří popisují problémy při hledání bytu.  

 

5 Srovnání 

Uvedené způsoby referování o romské menšině a nepokojích, jež vnímám jako 

stereotypní a problematické, se v určité míře objevily u všech analyzovaných médií.  

Všechna analyzovaná média zmiňovala etnicitu pachatelů. Nejčastěji deník 

Mladá fronta DNES, který zároveň neustále připomínal útoky, jež nepokoje na 

Šluknovsku odstartovaly, a etnicitu pachatelů uváděl stále dokola, což mohlo ve 

čtenářích rozdmýchávat rasovou nenávist. Blesk též od začátku uváděl etnicitu 

pachatelů, ale nepřipomínal násilné útoky Romů tak často jako Mladá fronta DNES. 

V případě, kdy etnicita pachatelů nějakého trestného činu nebyla známa, o ní spekuloval 

a uváděl, že by to mohli být Romové. A ani server Romea.cz se uvádění etnicity 

nevyhýbal. Často tak ale činil spíše při zasazování událostí do kontextu, aby čtenář 

věděl, proč nepokoje na Šluknovsku probíhají. Ale ne vždy, i zde se občas etnicita stala 

hlavním důvodem zveřejnění zprávy. Násilné činy Romů však nebyly připomínány 

často. 

Deník Mladá fronta DNES se dopouštěl generalizace, a to nejen v případech, 

kdy někoho citoval. Blesk uváděl výpovědi lidí, kteří se v nich sice dopouštěli 

generalizace, ale vždy pak nabídl jako protiváhu i výpověď někoho, kdo předchozí 

názor vyvracel. V obou médiích se objevila tendence rozdělovat Romy na „slušné“ 

starousedlíky a „špatné“ přistěhovalce, ale v Blesku jen v citaci jednoho z místních 

Romů, ke které pak byl opět dodán protiargument. Server Romea.cz se ve svých 

zprávách snažil generalizaci zabránit výběrem citací lidí, kteří s Romy (alespoň 

s některými) měli dobrou zkušenost. Snažil se také ukázat, že Romové považovaní za 

přistěhovalce jsou ve skutečnosti místní, čímž ale nezabraňoval negativnímu vnímání 

nově přistěhovaných – bez ohledu na to, jak se skutečně chovali. 

Označení Romů jako „nepřizpůsobiví“ se objevovalo ve všech sledovaných 

médiích. Mladá fronta DNES jej užívala nejčastěji, a to osmkrát, Blesk pětkrát. Obě 

média uváděla pojem nejen tehdy, když někoho nepřímo citovala. Server Romea.cz pak 
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termínu užíval většinou, když opakoval vyjádření ostatních, a jindy se snažil přijít 

s méně negativním označením, jako například „sociálně vyloučení“.  

Žádné ze sledovaných médií příliš nedávalo slovo Romům, dopouštěla se 

referování „o nich, ale bez nich“. Nejčastěji citovala zástupce policie a politiků. Když 

už Mladá fronta DNES nechala Romy mluvit, citovala pouze předsedy romských 

sdružení, ne „řadové“ Romy. Blesk naopak, ač také necitoval Romy mnohokrát, dal 

prostor Romům z řad místních, aby uvedli svůj úhel pohledu a vyjádřili se proti 

generalizaci. A ani server Romea.cz Romy téměř nenechal v analyzovaných zprávách 

vypovídat. Dokonce když vezmeme v potaz celkový počet citací uveřejněných 

v jednotlivých médiích, server nechal ve srovnání s ostatními, majoritními médii, mluvit 

Romy nejméně. K problematice nepokojů se vůbec nevyjadřovali. Oproti Mladé frontě 

DNES a Blesku ale server obsahoval výpovědi širšího spektra lidí, jako například 

odborníka na extremismus či zástupců z iniciativ proti rasismu. Stejně jako majoritní 

média však nejvíce citoval policii a politiky.  

Všechna tři analyzovaná média romské útoky nazývala rasismem už v době, kdy 

vyšetřování ještě nebylo ukončeno. Na druhé straně ale také rozpoznala i rasismus ze 

strany extremistů a důrazně jej odmítala. V Blesku ani na serveru Romea.cz se 

neobjevila nerozpoznaná rasistická prohlášení ze strany „slušných občanů“, kteří se 

sami za rasisty nepovažují, kdežto v Mladé frontě DNES ano.  

Rasistická hesla se dostala do zpravodajství všech analyzovaných médií, ovšem 

do Mladé fronty DNES pronikala nejvíce a také k nim zde nebyla uvedena žádná 

negativní reakce, v ostatních médiích ano. Proto pouze ve zprávách Mladé fronty DNES 

tato hesla působí jako něco samozřejmého, nad čím se není třeba pozastavovat. 

Události nejvíce dramatizovala také Mladá fronta DNES, která je oproti zbylým 

médiím vykreslovala nejvíce negativně, a i v době klidu tento klid popisovala jen jako 

„zdánlivý“ a čekala, že se brzy určitě zase něco špatného stane (pravděpodobně po 

odchodu policejních posil). Blesk dramatizoval méně, a to zejména „bulvárními“ 

slovními obraty a vykřičníky. Server Romea.cz o událostech referoval střízlivě. Naopak 

se prostřednictvím některých citací snažil mírnit jinými médii vykreslovaný obraz 

„obrovské rasové nenávisti na rozbouřeném severu“. 

V Mladé frontě DNES i Blesku bývali příslušníci majority nazýváni „místními“ 

či „Rumburskými“ a podobně, ale Romové byli pořád jen Romy – i když i oni byli 

v daných obcích místní. Vznikala tak polarizovaná dvojice místní vs. Romové, přičemž 

Romové působili jako někdo, kdo narušuje klid místních. Mladá fronta DNES nazývala 
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„místními“ i lidi, kteří se během demonstrací chovali jako rasisté a pokřikovali 

nenávistná hesla. Server Romea.cz přišel s označením pro příslušníci majority „etničtí 

Češi“, nicméně i do zpráv Romea.cz se občas dostalo označení „místní“, ač v mnohem 

menší míře. 

Z uvedené kvalitativní analýzy vyplývá, že nejvíce se stereotypního referování o 

romské menšině dopouštěla Mladá fronta DNES. Deník Blesk se snažil o vyváženější 

pohled, nicméně i zde se stereotypizace objevila, ale v menší míře. Server Romea.cz 

oproti Mladé frontě DNES a Blesku, jež se snažily přicházet s autorskými zprávami, 

hojně využíval zpravodajství ČTK a přebíral informace z ostatních médií (což souvisí i 

s jeho menším personálním zázemím oproti oběma deníkům). V závislosti na zdroji se 

pak analyzované zpravodajství serveru jevilo jako nevyrovnané. Jako médium, jež má 

za cíl informovat o životě Romů, se kvůli nedostatku původních zpráv a rozsáhlému 

přebírání od ostatních médií či ČTK příliš nelišilo od analyzovaných majoritních médií. 

Ač se snažil zabraňovat generalizaci a přinášet pozitivní zprávy o Romech (které 

většinou byly předtím uveřejněny v jiných médiích), analyzované zprávy serveru 

čtenářům nepřinášely oproti majoritním médiím žádnou přidanou hodnotu (zejména 

např. referování o událostech více pohledem Romů).  
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Závěr 

Je zjevné, že média měla na události na severu Čech v roce 2011 velký vliv. 

Romea.cz dokonce v jedné zprávě uvedla, že nepokoje jsou vinou médií. „O 14 dnů 

později pak proběhl v Rumburku mezi Romy a „bílými“ dosud nevyjasněný incident, 

který se stal spouštěcím mechanismem k nepokojům na Šluknovsku, protože česká média 

o něm informovala naprosto jednostranně, neobjektivně a neeticky.“
158

 Nicméně i na 

serveru Romea.cz se objevily některé způsoby referování o nepokojích, jež vnímám 

jako problematické, stejně tak i v Mladé frontě DNES a Blesku. V Mladé frontě DNES 

se stereotypizace objevovala nejvíce, v Blesku a na serveru Romea.cz se novináři snažili 

o vyvážený pohled častěji. Zpravodajství serveru Romea.cz bylo však nevyrovnané, 

protože server převážně přebíral zprávy z ČTK a různých majoritních médií. Snažil se 

ale alespoň zabraňovat generalizaci. Hodnocení, co je stereotypní a problematické, a co 

je v pořádku, je však velice subjektivní. Navíc něčemu se novináři mohou jen stěží 

vyhnout.  

Například označení etnicity pachatelů násilných činů je obtížné vynechat v 

případě, kdy autor/ka referuje o protiromských demonstracích a zasazuje události do 

kontextu. Už je pozdě, etnicitu pachatelů novináři nemuseli uvádět zpočátku, když ještě 

žádné nepokoje neprobíhaly. V takovém případě by možná ani žádné nevznikly, resp. 

nezačali by se na sever Čech stahovat extremisté z celé země.  

Stejně tak by pro novináře bylo obtížné vyhnout se dramatizaci (zvláště pro ty 

bulvární), protože negativita je jednou ze zpravodajských hodnot. Nicméně v případě 

nepokojů na Šluknovsku došlo k paradoxní situaci, kdy se podstatně bulvárněji chovala 

Mladá fronta DNES, která se oficiálně hlásí k tzv. serióznímu zaměření, než „oficiálně“ 

bulvární Blesk. 

  Nazývání majority jako „místní“ a podobně, přičemž Romové za „místní“ 

považováni nejsou, je též problematické. Uvědomuji si však, že takového nazývání by 

se novináři vyvarovali velice těžko. Ač server Romea.cz majoritu nazývá „etničtí Češi“, 

takovéto pojmenování by se v majoritních médiích pravděpodobně neuchytilo.  

Naopak vyhnutí generalizaci je proveditelné, jak jsme ostatně mohli vidět u 

většiny zpráv v Blesku a na Romea.cz. Jednoduché rozdělování Romů na „slušné“ 

starousedlíky a „problémové“ přistěhovalce též není při pokusech o zabránění 
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 Policie obvinila ženu, která propaguje Hitlera a chce poslat Romy do plynu [online]. [cit. 2015-05-07]. 
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generalizaci na stránkách novin nezbytné. Stejně tak se dá vyhnout nazývání Romů jako 

„nepřizpůsobiví“.  

Je velice důležité, aby Romům bylo v médiích častěji dáváno slovo a aby se 

mohli vyjádřit k problémům, jež se jich bezprostředně týkají. Ani jedno 

z analyzovaných médií však zástupce z romské menšiny příliš necitovalo, ani server 

Romea.cz zaměřený na Romy. Je však důležité nabídnout pohled i jejich očima, nejen 

očima majority a zejména policie a politiků. 

Je třeba, aby média uměla rozpoznat rasismus nejen ze strany extremistů a 

některých Romů, ale i rasismus „skrytý“, jehož se dopouštějí tzv. „slušní občané“. 

V Mladé frontě DNES takovýto rasismus nebyl nazýván rasismem a nebyl nijak 

rozporován. Pokud se do zpravodajství dostanou rasistická hesla, jež pokřikují účastníci 

různých demonstrací, měly by být uvedeny i důsledky takového jednání či by mělo být 

takovéto jednání jinak odsouzeno, například prostřednictvím citace. Jinak působí jako 

něco samozřejmého.  

Analyzované zprávy Romea.cz byly nejčastěji přebírány z ČTK nebo ostatních, 

majoritních médií, oproti Mladé frontě DNES a Blesku, které často přicházely 

s vlastními zprávami. Čtenáři serveru zaměřeného na Romy by jistě ocenili více 

původních zpráv s nějakou přidanou hodnotou.  

Summary 
It is obvious that the media had a huge impact on the events in the north of 

Bohemia in 2011. The news website Romea.cz even wrote in its article that the riots 

were the media’s fault. However, there were some problematic ways of referring about 

the riots in Romea.cz news, too, as well as in Mladá fronta DNES and Blesk. 

Stereotypes about the Roma minority appeared most often in Mladá fronta DNES. In 

Blesk and Romea.cz the reporters were trying more often to offer their readers a 

balanced point of view. However, the news coverage of the riots by Romea.cz was 

unbalanced, because very often they used the news from the Czech Press Agency (ČTK) 

or several majority newspapers. At least it was trying to stop the generalization of the 

Roma minority. The decision about what is stereotypical and problematic, and what is 

all right in newspapers is, however, very subjective. Moreover, journalists can’t avoid 

some problematic ways of writing.   

For instance, it’s hard to avoid telling readers the ethnicity of the perpetrators of 

the criminal acts in case the journalist is referring about the anti-Roma demonstrations 
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and is putting the events in wider context. It is too late; the journalists didn’t have to 

mention the ethnicity of the perpetrators at the beginning, when there were no 

demonstrations. In such case maybe there would not have been any, or rather the 

extremists from the whole country would not have gathered there.  

It would also be very difficult for the journalists to avoid the dramatization 

(especially for the tabloid ones), as negativity is one of the news values. However, 

during the riots there was a paradoxical situation, when Mladá fronta DNES, which 

considers itself a serious newspaper, took a more tabloid-like approach to the events 

than the “official” tabloid Blesk.  

Calling the majority “the locals” etc., while Roma are not considered to be “the 

locals” (although they live there, too) is also problematic. However, I do know for the 

journalists it would be very hard to stop this. Although Romea.cz calls the majority 

“ethnic Czechs”, this name would not gain a foothold in majority newspapers.  

On the contrary, avoiding generalization of Roma minority is possible, as we 

could see in most of the articles in Blesk and Romea.cz. The easy separation of Roma to 

the “good” old residents and the “bad” newcomers also isn’t necessary, as well as 

calling Roma “maladjusted”.  

It is essential that Roma are given a voice in media so that they could speak 

about the problems which influence their lives. None of the analyzed newspapers 

quoted people from the Roma minority enough, not even server Romea.cz, which is 

focused on Roma. It is important to offer their point of view, not just the view of the 

majority, police and politicians. 

It is necessary that media can notice the racism not only from extremists and 

some Roma, but also the “hidden” kind of racism of the so called “good citizens” who 

don’t consider themselves racists. In Mladá fronta DNES this racism wasn’t called 

racism and it wasn’t opposed. When there are some racist slogans in news (some of 

which the people at demonstrations shout), this kind of behaviour should be condemned, 

for example via a quotation. Otherwise the racism seems to be something common and 

natural.  

Compared to Mladá fronta DNES and Blesk, which often came up with their 

own pieces of news, the analyzed articles by server Romea.cz were usually taken from 

Czech Press Agency or other, majority newspapers. Thus, as a news website focused on 

Roma minority, it had no added value for its readers.  
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