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Petra Bromková: 
Přístup české majority k romské minoritě

Petra Bromková se věnuje vztahu české veřejnosti k Romům, resp. přesněji, 

ale akademicky méně korektně k cikánům, jak tuto skupinu obyvatelstva majorita 

vesměs označuje. Autorka korektně pracuje s četnou teoretickou literaturou týkajících 

se Romů a na jejím základě ukazuje dějinné souvislosti vztahů Romů a majority na 

území Československa. Na základě především psychologické a sociálně 

psychologické literatury pak dává vhled do tvorby předsudků a stereotypů, čtyři 

konkrétní příklady týkající se Romů formuluje. V praktické části pak volí kvantitativní 

strategii výzkumu a na datech Českého sociálně vědního archivu testuje svou 

hypotézu, že znalost konkrétních Romů, resp. přátelství s nimi umenšuje averzi a 

používání stereotypů. Kromě ANOVy testuje i metodou ordinální regrese.

Jakkoliv považuji text za kvalitní (zpracování teoretické literatury, zvládnutí 

metody, formální náležitosti), upozorním na několik nesnází, s nimiž se autorka 

potýkala a s různou mírou úspěšnosti vyrovnávala. 

Při představení Romů autorka vychází z celé řady publikací od autorů z 

různých oborů: historici, antropologové, psycholog, dále jsou zde zastoupeny 

studentské práce. Chybí mi kritické zhodnocení jednotlivých výpovědí – na základě 

jakých teoretických a metodologických přístupů se jednotliví autoři k problému 

vyjadřují? Jen na okraj - proč autorka píše „Cikáni“ s velkým písmenem?

Co autory naopak spojuje je neproblematický pohled na vymezení skupiny 

Romů. Kdo je Rom a kdo není – kdo se k romství hlásí a kdo ne, kdo je za Roma 

označován a kdo už ne? Existuje skutečně tradiční romská kultura nebo je to jen 

jakási podoba kultury chudoby ve smyslu Oscara Lewise? K objasnění by mohl 

částečně pomoci konstruktivistický přístup např. Pavla Barši (případně Tomáše Hirta 

či Marka Jakoubka). Odkaz na chybějící část teoretické diskuze není veden snahou 

načapat autorku při tom, že něco do práce nezařadila. Problém však podle mého 

mínění později vyústí v bezradnost nad výsledky dat. 

Na straně 21 autorka píše, že se „naštěstí v celkovém rozsahu nejedná o 

rasistické chování“. Asi chápu, co tím chtěla autorka říci, přesto bych se rád zeptal, 



co považuje za rasistické chování. Jsou např. výroky Tomia Okamury rasistické či 

nikoliv?

Na straně 36 autorka v prvním odstavci formuluje své přesvědčení, které je 

později základem pro hypotézu výzkumu. „K odbourání averze a k překonání 

segregace nestačí pouhá zkušenost Neroma s Romem. Základem musí být skutečné 

nahlédnutí majority na to, jak se Romové sebe-pojímají. Cesta k tomuto porozumění 

může vést skrze vzájemné pozitivní vztahy, v nichž se Romové představí 

příslušníkům majority ve všech odstínech barev, v nichž ukáží své skutečné, 

stereotypem neosekané, charaktery.“ Co tím má autorka na mysli? Domnívá se, že 

existuje jakýsi mnohovrstevnatý romský charakter, který je potřeba poznat? Vágnost, 

s níž je na člověka v tomto vymezení pohlíženo, je pak opět příčinou nejistých 

výsledků praktické části. 

V praktické části autorka provádí sekundární analýzu dat. Dokáže přitom 

správně zhodnotit dostatečnost vzorku, vybrat proměnné, stanovit hypotézu, provést 

jednofaktorovou ANOVU. Výsledek vyšel, hypotéza se potvrdila – ti kdo mají mezi 

Romy známé, jsou odmítavější k tvrzením zakládajících se na stereotypech atd. 

Pak se autorka chvályhodně pustí do ordinální regrese, dostatečně však

nevysvětluje, proč k tomuto kroku přistoupila a v čem může být přínosný? Testování 

kategoriálních proměnných (vzdělání, rodinný stav, náboženství) pak nepřináší 

očekávané výsledky. K jejich interpretaci autorka přistupuje formálně, málo se jim 

diví. Přitom právě interpretace výsledků, resp. důkladné hodnocení kvality výzkumu, 

by možná ukázalo meze zvolené metody. 

Na práci oceňuji, že se autorka zaměřila na vztah k Romům. Zdá se mi, že 

právě náš vztah k nim nevypovídá ani tak o Romech jako spíš o nás samých. V tom 

jsou pro nás Romové (cikáni) důležití (doporučuji film Všechny moje děti). Autorka 

zvládla své téma, předvedla dovednost užívat zvolené metody. Výsledkům by však 

slušela důkladnější interpretace.   

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře

s ohledem k obhajobě.

V Řevnicích dne 2. září 2014                                       Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.   


