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Abstrakt 

Diplomová práce má za cíl vysvětlit, jakým způsobem je ve vládních dokumentech 

používán pojem rasismus. Autor přistupuje k problematice ze 

sociálněkonstruktivistických pozic, usiluje tedy o pochopení, jak je pojem rasismus 

konstruován tvůrci příslušných politik. Cíle práce jsou v rovině deskriptivní (popis 

samotného diskursu o rasismu ve vládních dokumentech a popis širšího kontextu, v němž 

dochází k vývoji představ o obsahu pojmu rasismus) a v rovině explanatorní (vysvětlení 

vzájemného působení diskursu a diskursivního prostředí). Onen širší kontext autor 

odhaluje pomocí analýzy událostí a analýzy aktérů podílejících se na vymezení problému. 

Vlastní analýza diskursu se opírá o texty vybraných vládních dokumentů. Ze zjištění 

provedených analýz vyplývá, že rasismus je chápán klíčovými aktéry jako velmi 

komplexní problém zahrnující i širší okruh společenských jevů souvisejících se 

znevýhodněným postavením menšin. Přesto můžeme identifikovat několik 

konkurenčních přístupů k vymezení problému. Dva z nich kladou rasismus do souvislosti 

se širokou škálou sociálních problémů, ale liší se v chápání příčinné souvislosti rasismu 

a sociálního vyloučení. Další dva spojují rasismus s bezpečnostní politikou a liší se 

v důrazu na preventivní a represivní opatření. 

 

Abstract 

This diploma thesis is mainly focused on term racism, especially how the term racism is 

used in government documents. The author’s point of view is based on social 

constructivism. Author focuses on way of understanding constructions of the term racism 

made by relevant policy-makers. The goals of this thesis are descriptive (the description 

of a discourse in government documents and its broader context) and explanatory (an 

explanation of an interaction of the discourse and its context). The broader context is 



   

found by the event history analysis and by an analysis of stakeholders. The discourse 

analysis is based on texts found in government documents. The results of these analyses 

show racism as a complex problem including a wider category of social phenomena 

related to the disadvantaged situation of ethnic minority groups. Nevertheless we are able 

to identify several competing approaches to this problem delimitation. Two of them 

consider racism in context of various social problems having different views on causality 

between these two levels. Two other approaches link racism with security policy and 

differ with emphasis on preventive and repressive tools. 
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Výběr tématu a východiska práce 

Výběr problematiky rasismu a xenofobie a jejich reflexe v českých veřejně-politických 

dokumentech jako tématu pro mou diplomovou práci má několik důvodů. Jako první 

mohu zmínit osobní důvody. Problematiku česko-romského soužití sleduji dlouhodobě, 

věnoval jsem se jí ve své bakalářské práci a vnímám jí jako možná nejcitlivější místo 

české společnosti skýtající mnohá rizika pro její další demokratický vývoj. 

Ačkoli akademický zájem o tento problém není zanedbatelný, většina prací se 

zaměřuje buď na historii a kulturu Romů (zde můžeme zmínit např. historika Ctibora 

Nečase či romistku Evu Davidovou), případně analyzuje postavení romské menšiny v ČR 

z pohledu politologických či sociologických teorií (práce Pavla Barši, Pavla Pečínky) 

nebo hledí na Romy antropologickou perspektivou (Marek Jakoubek a Tomáš Hirt). Dle 

mého názoru ale chybí dostatečně podrobná analýza vývoje vnímání Romů a jejich 

diskriminace ve veřejně-politických dokumentech. Taková studie by přitom mohla 

odhalit leccos o překážkách naplnění kýžených lidskoprávních standardů během 25 let 

české demokracie. 

Bezprostředním stimulem pro nasměrování mého zájmu právě do této oblasti pak 

byla masová účast širší veřejnosti na rasistických pochodech v Duchcově, Českých 

Budějovicích, Ostravě a dalších městech v loňském roce. V této souvislosti se přímo 

nabízela otázka, zda je právě rasismus jako problém vážně ohrožující romskou menšinu 

reflektován příslušnými dokumenty dostatečně, jak je v nich formulován a zda reflektuje 

právě pronikání otevřeně rasistických postojů mezi širší veřejnost. 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce 



   

 

Cíle, otázky a hypotézy 

Ve své diplomové práci se zaměřím na dokumenty Vlády ČR a jí zřizovaných institucí. 

Obecným cílem mé práce bude tedy jednak zmapovat, jakým způsobem a do jaké míry 

pokrývají tyto dokumenty problematiku rasismu a diskriminace Romů, a jednak vysvětlit, 

proč tomu tak je. Spolu s tím hodlám zmapovat vývoj pohledů na tuto problematiku, které 

se prosazovaly v české politice od počátku 90. let do současnosti a promítaly se do povahy 

dokumentů vztahujících se jednak k problematice romských sociálně vyloučených lokalit 

a jednak k samotnému rasismu a extremismu. 

 

Pro tyto účely si kladu tři následující otázky: 

1) Jak lze definovat rasismus? Jaká jsou specifika českého rasismu vůči Romům? 

2) Jakým způsobem se vypořádávají současné vládní dokumenty s problematikou 

rasismu a diskriminace Romů? 

3) Jak se vyvíjel vztah k rasismu v diskursu politických (vládních) dokumentů v ČR? 

 

Jako odpovědi na tyto otázky předpokládám potvrzení či vyvrácení následujících 

hypotéz: 

1) Důraz na problematiku rasismu a způsob jeho formulace závisí na ideologickém 

pozadí vlád, nevyvíjí se tedy kontinuálně. 

2) Problematika pronikání rasismu do středního proudu není podchycena dostatečně, 

chybí zastřešující dokument. 

 

Metodologie 

Jak vyplývá ze zaměření mé práce, použité metody se budou vztahovat k analýze 

vybraných dokumentů. Ve fázi sběru dat budu postupovat skrze klasický desk research 

(studium odborné literatury a dostupných dokumentů) a polostrukturované rozhovory 

s experty působícími v této oblasti (namátkou Agentura pro sociální začleňování, Rada 

vlády pro lidská práva, OSF apod.) zaměřené jednak na výběr relevantních dokumentů 

a jednak na zhodnocení významu a skutečné role vybraných dokumentů. 

Vlastní analytická část práce pak bude zkoumat vybrané dokumenty a další 

získaná data. Protože se zaměřím na způsob, jakým dokumenty, resp. jejich tvůrci chápou 

problematiku diskriminace Romů, je přirozené, že vyjdu ze sociálně konstruktivistických 

pozic. Optikou kritické diskursivní analýzy se pokusím vysvětlit vazby mezi způsobem, 



   

jakým je problém tematizován, a legitimizací současného nastavení politiky vůči romské 

menšině. 

Vzhledem k tomu, že „diskursivní přístupy mají v prvé řadě explikativní (tedy 

vysvětlovací), a nikoli predikativní funkci,“ [Nekola, Geissler, Mouralová 2011: 101] jeví 

se právě diskursivní analýza jako vhodný nástroj dosažení mého cíle. „Pojem ‚diskurs‘ je 

chápán jako souhrn postojů, argumentů, symbolů, rituálů a tvrzení, jenž utváří praktiky 

vnímané v určitém společenství jako ‚přirozené‘, ‚správné‘ či ‚smysluplné‘.“ [ibid.: 66] 

V tomto duchu se tedy zaměřím právě na analýzu těchto prvků dostupných ve vládních 

dokumentech. 
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1. Úvod 

Slovo rasismus má na první pohled jasný obsah. Jedná se o soubor předsudků vedoucích 

k přesvědčení o nepřátelství, případně méněcennosti příslušníků jiných etnik. Při bližším 

pohledu se nám nicméně původně ostré kontury tohoto pojmu rozplývají. Pochyby 

nevyvolávají násilné útoky pravicových extremistů ani pochody rozvášněných davů do 

blízkosti romských čtvrtí. Jak ale naložíme se sociálním vyloučením? S diskriminací ve 

vzdělávacím systému? Poukazuje na rasismus skutečnost, že máme minimum romských (či 

vietnamských a jiných) politiků? Chová se rasisticky český stát, když 70 let po druhé světové 

válce nedokázal prosadit a zařídit důstojnou úpravu památníku romského holocaustu v Letech 

u Písku? 

Rasismus má mnoho podob a zdaleka ne všechny jsou vnímány stejně citlivě. Některé 

jeho aspekty zůstávají často zcela nepovšimnuty. Ambicí této diplomové práce je zmapovat 

a vysvětlit, jak se k tomuto pojmu staví ti aktéři, kteří se na centrální úrovni podílejí na tvorbě 

politik souvisejících se znevýhodněným postavením etnických menšin. Zajímá mě především, 

jak je problém rasismu prezentován ve vládních dokumentech, resp. jak v nich prezentován 

není. 

Některé události posledních let razantně připomněly, že rasismus je jedním 

z nejzávažnějších problémů české společnosti a že především romská menšina doplácí na 

všeobecně rozšířené předsudky v mnoha oblastech života. Negativní vztah k Romům sdílí 

drtivá většina české veřejnosti. Diskriminace v oblastech zásadních pro důstojný život, na 

pracovním trhu či na trhu s bydlením, bezprostředně souvisí s fenoménem sociálního vyloučení 

a celkově špatnou sociální situací v některých regionech ČR. Od interpretace vzájemných vazeb 

těchto problémů se odvíjí následná podoba a úspěšnost politik zaměřených na jejich řešení. 

Jak jsem již naznačil, cíle této práce mají deskriptivní a explanační charakter. Snažím 

se popsat širší kontext, ve kterém se představy o obsahu pojmu rasismus utvářejí. Zajímá mě 

jednak politický a společenský vývoj v posledních 25 letech, resp. ty jeho aspekty, které 

souvisejí s rasismem (namátkou: změny politické reprezentace, vznik a vývoj relevantních 

institucí, případy rasově motivovaného násilí či eskalace sociálního napětí), jednak charakter 

a vzájemné vztahy aktérů podílejících se na formulaci problému. Mezi deskriptivní cíle bych 

též zařadil zmapování a popis diskursu vládních dokumentů o rasismu. Naopak snaha vysvětlit 

vzájemný vztah diskursu o rasismu a popsaného „diskursivního prostředí“ je cílem 

explanačním. 
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Výzkumné otázky, které v celé práci sleduji, lze formulovat takto: 

1) Jak se vyvíjel problém rasismu v ČR po roce 1989? 

2) Kteří aktéři se zapojili do procesu vymezení problému rasismu? 

3) Jak tito aktéři problém rasismu chápou? 

4) Na základě jakých vlivů se utvářejí představy o pojmu rasismus? 

Práce je rozčleněna do pěti hlavních částí. V první z nich vykládám teoretický rámec, 

do kterého jsem své pojetí rasismu zasadil. Nejedná se o velkou ucelenou teorii, ale o kompilát 

užších konceptů. Základním epistemologickým východiskem je zde nicméně sociální 

konstruktivismus. Dále představuji pojem diskurs a způsob, jakým jej v této práci využívám. 

Pozornost věnuji též různým způsobům teoretického uchopení rasismu a jinak definovaných 

nerovností. 

Druhá část (kapitola 3) je věnována podrobnému vymezení cílů, formulaci otázek 

a stanovení metod. V části 3.2 objasňuji svůj postup při provádění analýzy aktérů a analýzy 

událostí. V části 3.3 představuji způsob sběru dat pro analýzu diskursu a v části 3.4 popisuji 

postup při vlastní analýze. 

Zbylé tři části jsou analytické. V kapitole 4 rozebírám vývoj rasismu a jeho reflexe 

v českém prostředí v posledních 25 letech a seznamuji čtenáře se svými poznatky. Kapitola je 

dále členěna podle jednotlivých období, která jsem ve vývoji identifikoval. V kapitole 5 

představuji jednotlivé identifikované aktéry, zkoumám jejich vztah k problému a vliv na vývoj 

jeho chápání. Kapitola 6 je pomyslným jádrem této práce, neboť v ní analyzuji texty vládních 

dokumentů a snažím se vymezit v nich obsažený diskurs o rasismu. 

V úvodu bych ještě rád učinil jednu terminologickou poznámku. Specifické postavení 

Romů mezi ostatními českými menšinami působí v této práci drobné terminologické potíže. Ve 

snaze neomezit se na Romy coby jediné oběti rasismu v Česku používám obecný pojem 

rasismus, ale zároveň při vědomí řádově horší situace romské menšiny se v některých částech 

textu zabývám zvlášť fenoménem anticikanismu. Ostrá hranice mezi použitím těchto dvou 

pojmů nicméně nevede.  
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2. Teoretická východiska 

Teoretický rámec, do něhož jsem pro účely této práce zasadil problematiku rasismu, se skládá 

z několika komponent, které postupně představím na následujících stránkách. Základním 

epistemologickým východiskem tohoto rámce je sociální konstruktivismus, který je blíže 

představen v části 2.1. Nesnažím se odhalit „objektivní podstatu“ rasismu, ale na místo toho 

zamýšlím identifikovat různé přístupy k chápání tohoto pojmu. Opírám se při tom o klasické 

teze zakladatelů tohoto přístupu Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna, čerpám ale 

i z myšlenek Carol Bacchi či Petera Bachracha a Mortona S. Baratze. 

Druhou komponentou mého teoretického rámce je pojem diskurs (část 2.2) jako způsob 

komunikace, jímž dochází ke konstruování obsahu pojmu rasismus. Zde se opírám zejména 

o dílo teoretika rasismu Teuna A. van Dijka a jeho analýzy mediálního diskursu o rasismu. 

Teun van Dijk je i jedním z autorů, jejichž poznatky jsem využil pro teoretické 

podchycení samotného pojmu rasismus. Obsah tohoto pojmu v akademickém diskursu jsem ale 

charakterizoval i s pomocí dalších autorů: ze zahraničních Michaela K. Browna 

a Shirley Better, z českých pak Pavla Barši či Tatiany Machalové. Více viz část 2.3. 

V části 2.4 jsem se na rasismus podíval též optikou dvoudimenzionální nespravedlnosti 

Nancy Fraser a pokusil se tuto její teorii propojit s českou akademickou debatou o povaze 

sociálního vyloučení Romů v ČR mezi Pavlem Baršou a Markem Jakoubkem. 

Hlavní teoretický rámec jsem doplnil konceptem reputačního štítu, který vysvětluje 

toleranci k rasistickým výrokům politiků ve středním politickém proudu a přispívá k pochopení 

vztahu politických elit k rasistickým náladám rozšířeným mezi veřejností. Více viz kapitola 2.5. 

2.1 Sociální konstruktivismus 

Podrobnější výklad dílčích aspektů teoretického rámce mé práce začnu u sociálního 

konstruktivismu. Ten totiž představuje nejobecnější rovinu tohoto rámce, poskytuje mi 

epistemologický základ. Přihlášení se ke konstruktivistickému východisku má zásadní vliv na 

vymezení základních pojmů, včetně vlastního předmětu práce, totiž rasismu. Ten nevnímám 

jako objektivně daný problém, ale jako konstrukt, v jehož podobě se odráží charakteristiky 

daného kontextu. Právě identifikace těchto důležitých charakteristik a jejich vzájemné vazby 

s vymezením problému je jedním z hlavních cílů mé práce. 

2.1.1 Sociální konstruktivismus ve společenských vědách 

Počátky sociálního konstruktivismu jsou spojovány se sociology Petrem L. Bergerem 

a Thomasem Luckmannem. Ti položili základ tohoto přístupu ve své knize Sociální konstrukce 
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reality z roku 1966. Ústředním motivem jejich pojetí sociální reality, který bude následně 

důležitý i pro mou práci, je vzájemné působení člověka a jeho prostředí. Berger s Luckmannem 

se ve svém výkladu zaměřují primárně na vysvětlení geneze institucí. Ty nevytváří člověk svou 

svobodnou vůlí, ale ani nejsou lidské společnosti dány z vnějšku. Vznikají v procesu vzájemné 

interakce členů dané společnosti, ale svou trvalostí přesahují horizonty jednotlivých generací. 

Jsou člověkem vytvářeny, ale zároveň každého člověka dotvářejí. Touto optikou lze nahlížet na 

celou řadu sociálních fenoménů. Sociální konstruktivismus se tak rozšířil i do ostatních 

společenských věd, mimo jiné i do veřejné politiky. 

2.1.2 Sociální konstruktivismus ve veřejné politice 

Pro mou práci je nejpodstatnější vliv sociálního konstruktivismu na chápání problému coby 

ústředního veřejněpolitického pojmu. Veselý popisuje konstruktivistický přístup k chápání 

problému jako jeden z možných, vedle objektivistického a subjektivistického [Veselý 2009: 

53]. Zatímco objektivistický přístup pohlíží na problém jako na součást objektivní reality (tedy 

jako na objekt), subjektivistické pojetí jej chápe pouze jako aktéry (tedy subjekty) vytvořená 

pojmenování různých situací. 

Konstruktivismus se oproti dvěma předchozím přístupů vyznačuje rovnocennou 

důležitostí subjektu (zkoumajícího) i objektu (zkoumaného). Problém sice není objektivně dán, 

aktéři jej ale konstruují v kontextu objektivní reality i svých vzájemných interakcí a tato jejich 

konstrukce, ač podléhá subjektivním vlivům, se odvíjí od objektivního, reálného základu 

[ibid.: 54]. Hoppe na základě klasické definice veřejně politického problému jako 

„nepřijatelného rozporu mezi normativní představou (…) a současnými či budoucími 

podmínkami“ vymezuje tři roviny konstrukce problému: 1) vymezení etického standardu, 

2) charakteristika současné či budoucí situace a 3) vymezení vztahu mezi kýženým standardem 

a popsanou situací jakožto rozporu, který by neměl existovat [Hoppe 2002: 308-309]. 

Na sociálně konstruktivistická východiska navazuje i australská teoretička veřejné 

politiky Carol Bacchi. Je autorkou přístupu, který sama nazývá otázkou What’s the problem 

represented to be?, resp. česky Jak je problém reprezentován? (zkráceně What’s the problem? 

approach – WPR). Ze samotného názvu jejího přístupu je patrné, že svůj zájem soustředí právě 

na problematiku vymezení problému. Právě tu považuje za klíčovou, neboť následná diskuse 

o řešeních už je determinována právě naší interpretací reality. 

Bacchi ovšem posouvá odbornou debatu o vymezení problému dál. Upozorňuje, že 

tradičně se analýzy zabývaly primárně tím, co vlády (resp. ostatní držitelé veřejné moci) dělají. 

Případně zkoumaly, co vlády odmítají dělat. Stále se ale pohybovaly v mantinelech 



7 

 

vymezených tím, kdo problém jasně a veřejně formuloval. Tento přístup Bacchi odmítá coby 

nedokonalý a upozorňuje, že je třeba se zabývat tím, co se do politické debaty vůbec nedostalo 

[Bacchi 1999: 3]. Očekávám, že alespoň u části dokumentů najdu takové vymezení problému, 

které ponechává některé aspekty stranou, ačkoli je jiné dokumenty nebo odborná literatura 

dávají do úzké souvislosti s rasismem. 

Ve veřejném diskursu se objevují různé mezi sebou soutěžící konstrukce problémů. Liší 

se od sebe právě tím, jakým prvkům objektivní reality přiznávají nějakou míru 

problematičnosti, jaké nechávají zcela nepovšimnuté a také tím, jaké kauzální vztahy mezi 

jednotlivými prvky dané situace spatřují. 

Obdobný přístup jako Carol Bacchi představili v 60. letech Peter Bachrach 

a Morton S. Baratz v článku Two Faces of Power. Kromě toho, že navrhují zaměřit se při 

analýze rozhodovacích procesů spíše než na „držitele moci“ na trendy, které lze ve zkoumané 

oblasti politik identifikovat, vidí smysl i ve sledování dynamiky „nerozhodování“ (nondecision-

making). Zaměřují se tedy na „rozsah a způsob, jakým osoby a skupiny mající zájem na 

zachování statutu-quo ovlivňují sdílené hodnoty a politické instituce, které mohou omezit šíři 

rozhodování na ‚bezpečné‘ otázky“ [Bachrach, Baratz 1962: 952]. 

2.1.3 Aplikace sociálního konstruktivismu na pojem rasismu 

Vztáhneme-li konstruktivistické chápání problému na rasismus, můžeme konstatovat, že 

samotný stav, kdy jedna skupina lidí vymezená na základě svých fyziognomických rysů je 

podřízena skupině druhé, je součástí objektivní reality (byť pramenící opět z konstrukcí pojmů 

jako je národ či rasa). Ovšem způsob, jakým se společnost k tomuto jevu staví, už je vytvářen 

na základě interakcí jejích členů. 

Zatímco jihoafrický režim apartheidu považoval podřízení domorodého obyvatelstva 

potomkům kolonizátorů za žádoucí a obhajoval ho jako jeden z pilířů státní ideologie (můžeme 

dokonce říci, že jej institucionalizoval přesně v intencích Bergerova a Luckmannova výkladu), 

v západním světě se v té samé době postupně etabloval postoj zcela opačný, který z rasismu 

udělal tabu a z jeho porušení trestaný exces (jakkoli ze samotného tématu mé práce plyne, že 

tento proces nebyl zdaleka úspěšný).1 To bylo komplementární institucionalizaci lidských práv 

v průběhu 20. století. Zatímco pro režim apartheidu rasismus nepředstavoval problém, pro 

většinu západního světa ano. V postkomunistických společnostech střední a východní Evropy 

                                                 
1 Berger a Luckmann zmiňují i případy, kdy institucionalizace neproběhla zcela úspěšně. V takovém případě často 

selhává základní společenská kontrola, která je hlavním předpokladem úspěšného fungování institucí. V reakci na 

to musí vykonavatelé veřejné moci sahat častěji k represivním technikám vymáhání [Berger, Luckmann 1999: 58]. 
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můžeme tento proces pozorovat též, nicméně jeho úspěšnost je zde ještě menší než na západě 

– mezi politickými elitami jsou sice rasistické výroky chápány jako jistá forma deviace, ale pro 

velkou část společnosti rasismus stále tabu není.2  

Ovšem i pokud se shodneme, že nějaký jev považujeme za problematický, lze očekávat, 

že se různé segmenty společnosti budou lišit v důrazu na různé aspekty reality, budou jí 

přikládat různou míru problematičnosti, budou jí přisuzovat různé příčiny. I když bude shoda 

na problému, nebude shoda na jeho vymezení, na jeho konstrukci, a tudíž ani na jeho řešeních. 

2.2 Diskurs 

„(D)iskurs není pouze tím, čím se projevují boje nebo systémy nadvlády, ale i tím, pro co a čím 

se bojuje, je mocí, které se snažíme zmocnit.“ [Foucault 1994: 9] Tuto větu najdeme ve 

Foucaultově přednášce o diskursu z roku 1970. Foucaultova epistemologie v celé své 

komplexitě dalece přesahuje ambice této práce, nicméně právě citovaná věta nám sděluje to 

podstatné, čím se řídím i při své analýze. 

Diskurs v tomto foucaultovském pojetí představuje způsob komunikace o určitém 

tématu, který svými parametry přesahuje horizont vnímání jednotlivce a zároveň formuje 

jednotlivcův pohled na daný problém. Tím, co je a co není připuštěno do diskursu, resp. co sám 

diskurs do sebe připouští, je formována celá společnost. Schopnost diskursu zakázat, zamlčet 

či marginalizovat rozhoduje zcela zásadně o tom, jak se společnost s daným problémem 

vypořádá. Proto je diskurs onou mocí, kterou si různí aktéři snaží podmanit. 

V tomto smyslu navazuje diskurs coby součást mého teoretického rámce na výše 

popsaná východiska sociálního konstruktivismu. Diskurs totiž můžeme chápat jako prostředek, 

jímž jsou sociální konstrukty i jejich důsledky utvářeny. Jazyk, coby klíčový prostředek 

mezilidské komunikace, se stává médiem habitualizace a typizace.3 I konstrukce rasismu 

a schopnost společnosti se s ním vypořádat se odvíjí od diskursu o rasismu. 

Diskursem o rasismu se asi v největší míře zabývá nizozemský lingvista Teun van Dijk. 

Charakterizovat vztah rasismu a diskursu můžeme spolu s ním takto: „(E)tnické předsudky 

a ideologie jsou převážně osvojovány a potvrzovány v rozličných typech diskursu či 

                                                 
2 Zajímavý je v tomto ohledu postřeh jednoho z mých informantů, podle nějž jsou projevy rasismu na západě méně 

blatantní právě díky výrazně vyšší obecné formalizovanosti společenských vztahů, ačkoli pod povrchem přežívá 

množství předsudků stejně jako jinde. V méně formalizované české společnosti, kde se tudíž ani nepřípustnost 

rasismu neinstitucionalizovala v té míře jako na západě, je rasismus bezprostřednější, méně skrývaný [rozhovor 

2]. 
3 Habitualizací rozumí Berger s Luckmannem proces, při kterém je určitá činnost (nebo v našem případě určitý 

způsob uvažování o věci) stálým opakováním přetvořena v ustálené schéma, podle nějž lze postupovat v příštích 

situacích. Typizace znamená usazení tohoto schématu chování do širších sociálních souvislostí. Typizací dochází 

k určení, kdo, kdy a za jakých okolností má tu kterou činnost vykonávat [Berger, Luckmann 1999: 56-58].  
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komunikace, jako je výchova v rodině, každodenní konverzace, zákony, učebnice, vládní 

publikace, akademický diskurs, reklama, filmy a reportáže.“ [Van Dijk 1991: 6] Van Dijk se 

věnuje převážně analýze mediálního diskursu, nicméně v citované větě zmiňuje i předmět 

zájmu této diplomové práce. Diskurs vládních dokumentů lze považovat za jeden z klíčových 

zdrojů, který se zapojuje do tvorby celospolečenského vnímání rasismu. 

Studium diskursu stojí na zkoumání vztahu mezi textem a kontextem. Hledá, jakým 

způsobem historický, sociální či jiný kontext užití jazyka ovlivňuje význam pojmů [Van Dijk 

1991: 45]. V rámci veřejné politiky můžeme diskursivní přístupy charakterizovat, v protikladu 

k tradičnímu zkoumání struktur vládnutí, jako přístupy zaměřené právě na analýzu těchto 

historických, sociálních a kulturních vlivů, tohoto „diskursivního prostředí“ a jeho vztahu 

k obsahu pojmů. 

Obsah a význam pojmů se utváří různě v různých diskursech. Pro mou práci bude 

klíčový diskurs vládních dokumentů, ačkoli analyzované texty jistě mohou být součást jiných 

diskursů a hrát v nich jinou roli [Hájek 2014: 118]. Pokud tedy zkoumám obsah pojmu rasismus 

ve vládních dokumentech, zkoumám kontext a způsob, jakým se tvůrci dokumentů v tomto 

kontextu prosazují.  

Zásadní je zde Foucaultův odkaz na diskurs coby projev moci. Způsob, jakým je pojem 

rasismus používán v diskursu vládních dokumentů, zajisté souvisí i s upevňováním 

mocenských pozic stávajících politických elit [viz též Bachrach, Baratz 1962]. S tím souvisí 

otázka, jak a zda vůbec je rasismus (a jeho konkrétní formy) považován za veřejněpolitický 

problém. 

2.3 Teorie rasismu v perspektivě sociálního konstruktivismu 

2.3.1 Základní vymezení pojmu 

Nelze říci, že by existovala nějaká ucelená teorie rasismu. Můžeme mluvit spíš o dílčích pracích 

jednotlivých autorů, o různých přístupech a používaných pojmech. Pokusím se nicméně pro 

účely této práce na základě konceptů jednotlivých autorů a dílčích pojmů rasismus teoreticky 

uchopit. Výklad začnu vysvětlením vztahu sociálního konstruktivismu a rasismu, následně 

s pomocí Pavla Barši popíši, jakými různými způsoby se rasismus projevuje, a nakonec 

vysvětlím klíčové charakteristiky tzv. institucionálního rasismu, který pro nás bude velmi 

důležitý. 

Nejrůznější formy skupinové nevraživosti a vzájemného vymezování jsou nejspíše staré 

jako lidstvo samo. Dělení na „my a oni“ lze ostatně vysvětlit jako instituci 
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v sociálněkonstruktivistickém smyslu. Vzájemné působení reálného základu a konstrukcí 

vytvářených v sociálním prostředí je zde evidentní. Reálná, pravidelně se objevující odlišnost 

určité skupiny je v procesu typizace povýšena na relevantní důvod pro utváření toho či onoho 

úsudku o této skupině. Ten pak zpětně působí i na příslušníky této skupiny, kteří mu podřizují 

své vlastní chování. Sekundárně tak může vznikat dojem potvrzující dříve vzniklou sociální 

konstrukci. Toto zjednodušení dalece přesahuje horizont života jednotlivce, jednak tím, že 

působí v rámci velkých sociálních skupin, jednak tím, že se uplatňuje v časovém úseku 

přesahujícím jednu generaci. Rozdíly mezi skupinami a jejich vzájemný vztah se tak stávají 

reálnými a příslušníci obou skupin je tak většinou vnímají a mnohdy je nezpochybňují. 

Jako sociální konstrukt můžeme ostatně vnímat i pojem národa či národnosti. I přes 

existenci objektivních znaků nějaké skupiny lidí nemůžeme tvrdit, že je tato skupina těmito 

znaky determinována k utvoření soudržného společenství. V procesu utváření národů dochází 

vždy k postupné selekci těchto znaků, případně k utváření nových pojítek, které nemají 

opodstatnění v minulosti. Můžeme si to demonstrovat např. na rozdílu mezi západoevropským 

a středoevropským pojetím národa. Zatímco v západní Evropě se pojem národ spojil 

s představou politického společenství, ve střední Evropě jej tradičně vnímáme v souvislosti 

s etnicitou, s jazykem a kulturou [Hroch 2009: 48–52; srov. s Eriksen 2012; 195]. Je 

pochopitelné, že v takto rozdílně pojatých národech se bude poněkud rozdílně projevovat 

i rasismus. Výpady proti etnickým menšinám se samozřejmě neomezují jen na střední Evropu, 

nicméně zdejší tradiční vnímání národního státu coby životního prostoru domácího etnika svým 

způsobem rasismus legitimuje a v očích rasistů mu poskytuje určitý morální základ. 

2.3.2 Formy rasismu v českém prostředí 

Na tomto místě je ovšem třeba zdůraznit, že rasismus prošel určitým vývojem. Van Dijk 

připomíná, že pojem rasismu, tak jak se vyvinul v 18. a 19. století v souvislosti s expanzí 

Západu, kolonialismem a otrokářstvím, se odvíjel od přesvědčení, že lidstvo lze rozdělit na rasy 

a ty roztřídit dle jejich vyspělosti [van Dijk 1991: 25]. Toto přesvědčení o biologicky 

determinované nadřazenosti bílé rasy bylo postupně opuštěno po polovině 20. století, během 

50. a 60. let. Pojmy rasy a rasismu byly zdiskreditovány především rasistickou politikou 

nacistického Německa, ale i neudržitelností nerovného postavení černochů v USA a různých 

postkoloniálních zemích, kde vládla bílá elita. 

Skutečnost, že se k rasismu otevřeně hlásí jen extrémistické skupiny, ovšem neznamená, 

že rasismus nepřežívá i ve zbytku společnosti. Odpor k etnickým menšinám či přistěhovalcům 

se maskuje jinými pojmy, nesnaží se legitimizovat vědeckými argumenty (přesněji 
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biologickými a anatomickými), nicméně základní sociokulturní konstrukce přežívá adaptována 

na současný historický kontext [l. c.]. Podle Tatiany Machalové již nezaznívá v argumentaci 

neorasistů „otevřená obhajoba ‚čistoty rasy‘, ale poukazují (…) na úpadek (národní) identity 

(…). Jinou, cizí kulturu již neoznačují přímo za méněcennou, ale hrozbou se zde stává míšení 

kultur a životních stylů.“ [Machalová 2004: 185] Josef Alan pro tyto dvě polohy užívá pojmů 

„lidová” a ideologická podoba rasismu. Lidovému rasismu nepřipisuje takovou míru 

sofistikovanosti, nicméně považuje ho i přesto za značně nebezpečný a podává výčet jeho 

důsledků, včetně vyloučení menšiny ze společnosti a vybudování vzájemně negativního vztahu 

s majoritou [Alan 1998: 10]. 

Pavel Barša na případu českých Romů ukazuje tři dimenze exkluze etnických menšin. 

Rozlišuje rovinu občansko-politickou, kulturní a sociálně-ekonomickou [Barša 1999: 273]. 

V občansko-politické rovině se rasové a etnické předsudky projevují širokou škálou 

nepřátelských aktů, ať už skrytě či otevřeně diskriminační legislativou, nenávistnými projevy 

politických elit či násilím extremistů. Příslušníci menšiny se tak na základě své etnicity ocitají 

v pozici občanů druhé kategorie, jimž jsou upírána nebo umenšována některá základní občanská 

práva. 

Kulturní rovina diskriminace má méně nápadnou podobu. Odráží se především 

v kulturní politice státu (např. v tom, že stát odmítá přispívat k rozvoji kultury dané menšiny či 

se jí snaží přímo vytěsnit ze života) a ve vzdělávacím systému. V případě České republiky 

považuje Barša za problematické právě nastavení vzdělávacího systému [ibid.: 75]. Romové, 

jejich dějiny a jejich kultura nemají prakticky žádné zastoupení ve vzdělávacích osnovách. 

Jejich skupinová identita je vytěsněna ze života české společnosti. 

V souvislosti se sociálně-ekonomickým vyloučením kritizuje Barša přílišné zdůraznění 

„občanského principu“, tedy situaci, kdy s odůvodněním, že nelze dělat rozdíly mezi lidmi na 

základě jejich etnicity, sociální politika státu nebere ohled na specifika romské (a potenciálně 

kterékoli jiné) menšiny a neproblematizuje disproporční zastoupení Romů v některých 

ohrožených skupinách, protože v souladu s „občanským principem“ není možné vést potřebné 

statistky.4 

Z Baršova rozdělení je zjevné, že rasismus a jeho důsledky dalece přesahují nejen 

násilné výstřelky extremistů, ale i méně křiklavé formy diskriminace. Znevýhodnění v rovině 

                                                 
4 V roce 2013 byl tento přístup prolomen, když Česká školní inspekce provedla orientační sčítání romských žáků 

v základních školách praktických. I přes metodologické obtíže byl tento krok kladně přijat částí odborné veřejnosti. 

Sčítání bylo motivováno potřebou zjistit skutečný rozsah problému segregace romských dětí v českém 

vzdělávacím systému, mimo jiné v reakci na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní 

proti České republice. 



12 

 

kulturní a socioekonomické mají často formu neuvědomělých zásahů či ignorace podstatných 

skutečností. Tyto nepřímé formy diskriminace jsou často hluboce vkořeněné do systému, 

obtížně se vymezují, nepůsobí křiklavě a politické elity si je proto mohou dovolit ignorovat bez 

obavy ze ztráty přízně umírněných voličů. 

 Užitečné je pro mou práci též Baršovo vymezení různých  druhů etnických a národ-

nostních pnutí. První tři kategorie se týkají národnostních střetů, tedy skupin, které mají v rámci 

společného státního celku politické ambice.5 Právě romskou menšinu je ale možné zařadit do 

kategorie čtvrté, mezi „skupiny menšin a imigrantů, jejichž identita je spjata s podřadným 

místem v sociální dělbě práce a v politickém rozhodování a které proto bojují především za 

rovná práva a nediskriminaci, veřejné uznání své kulturní identity a vyrovnání příležitostí.“ 

[Barša, Strmiska 1999: 146] 

 Tato definice je pro mou práci užitečná především proto, že obsahuje výčet oblastí, 

v nichž Romové podléhají diskriminaci. Jako skupina reálně nedosahují na stejná práva jako 

majorita, jejich sociální postavení je obecně výrazně horší než situace většinové společnosti, 

jsou diskriminováni v mnoha segmentech společenského života (typicky bydlení a vzdělávání) 

a v neposlední řadě je marginalizována jejich skupinová identita, což se projevuje neochotou 

uznat Romy a jejich kulturu na symbolické úrovni za integrální součást české společnosti. 

2.3.3 Institucionální rasismus 

Diskriminace menšin v nejrůznějších oblastech života může být do značné míry skrytá. 

Příslušníci menšin nemusí být nutně vystaveni otevřenému násilí, ale rasismus zakořeněný 

v systému je neustále stigmatizuje a segreguje od zbytku společnosti. Odpovědnost za tuto 

diskriminaci se v tomto případě navíc rozpouští ve složité síti společenských vztahů a je velmi 

těžké ukázat na konkrétní příčiny a viníky. 

S těmito sofistikovanějšími formami diskriminace (na trhu práce, na trhu s bydlením, ve 

vzdělávání) je těžké se vyrovnat také proto, že se často schovávají pod svůj pravý opak a jsou 

ospravedlňovány nemožností třídit lidi podle jejich etnicity. To, co Pavel Barša nazývá 

„občanským principem“, pojmenovává americký teoretik Michael K. Brown „barvoslepou“ 

politikou (color-blind policy). Ve své knize Whitewashing race se věnuje obhajobě afirmativní 

                                                 
5 Jedná se o ty skupiny obyvatel, které většinou na základě historických skutečností legitimizují své požadavky na 

nějakou úroveň politické autonomie. Jejich požadavky se pohybují na škále od autonomie v rámci stávajícího 

společného státu až po otevřený separatismus či iredentismus. Aby mohly své požadavky úspěšně formulovat, je 

nutné, aby jejich sociální struktura byla co nejúplnější a obsahovala i dostatečně početné elity. To je základní 

parametr, který nenacházíme u českých Romů a jiných skupin v obdobném postavení, jejichž elity jsou nepočetné 

a jejichž hlavním problémem je sociální vyloučení. 
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akce v USA a vypořádává se s konzervativními argumenty, které cílené zvýhodňování černochů 

označují za rasistické a jdoucí proti duchu amerických zákonů. 

V této souvislosti je užitečné doplnit pojmový aparát této práce termínem institucionální 

rasismus, který můžeme vztáhnout právě na tyto skryté a neuvědomělé formy rasismu. Kořeny 

tohoto pojmu sahají opět do Spojených států 60. let a souvisejí s bojem za rovnoprávnost 

Afroameričanů. Podrobněji se tímto fenoménem se zabývá např. Shirley Better ve stejnojmenné 

knize [Better 2008], v českém prostředí jej detailněji popisuje Laura Laubeová [in Machalová 

2001]. 

Nejznámější českou studií potvrzující přítomnost tohoto fenoménu je experiment 

uskutečněný Petrou Morvayovou a Zdeňkem Svobodou, známý pod názvem Honzík, jehož 

výsledek byl zveřejněn ve sborníku Schola excludus v roce 2010. Podařilo se v něm prokázat 

zakořeněné předsudky a jejich vliv na rozhodování institucí o zařazení romských dětí do 

praktických škol [Morvayová, Svoboda 2010]. 

Podstata institucionálního rasismu tkví v nemožnosti připsat jej konkrétním viníkům. 

Odpovědnost za něj je rozpuštěná v celé společnosti, je integrální součástí společenských 

institucí, které, jak víme od Bergera a Luckmanna, přesahují svým působením horizonty 

jednotlivců i jednotlivých generací. Instituce utváří sociální prostředí, které formuje jedince 

a vštěpuje jim zákonitosti vytvářené v průběhu dějin. Reprodukce rasismu a etnických 

předsudků tak probíhá v rámci socializace příslušníků diskriminující i diskriminované skupiny, 

což opět upevňuje jejich místo v institucionální výbavě společnosti. 

Institucionální rasismus a „barvoslepá“ politika jsou klíčovými pojmy pro pochopení 

procesu veřejněpolitické problematizace rasismu. V tomto ohledu je možné dobře propojit tyto 

teoretické poznatky o rasismu s WPR přístupem Carol Bacchi k vymezování problémů. 

Rasismus skrytý v nastavení systému, který není možné připsat konkrétním jedincům, ale spíše 

společnosti jako celku, a zároveň rasismus skrytý z dohledu „barvoslepé“ politiky přímo 

vybízejí k tomu, aby se jim vyhnula veřejná debata a aby zůstaly ležet mimo příslušné vymezení 

problému.  

2.4 Uznání a přerozdělení 

S teoretickým uchopením rasismu úzce souvisí chápání společenských nerovností. V tomto 

ohledu jsou pro mou práci užitečné myšlenky německého představitele tzv. kritické teorie 

Axela Honnetha a americké filosofky z téhož okruhu Nancy Fraser. Vybírám zde 

nejrelevantnější teze z jejich polemiky vydané v knize Přerozdělování nebo uznání? [Fraser, 

Honneth 2004]. 
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Honneth se zaměřuje primárně na rovinu uznání a uznání vnímá jako klíčový pojem 

k interpretaci konfliktů v rozdělování. V jeho pojetí je problematika přerozdělování a sociálního 

znevýhodnění součástí širší problematiky uznání [Fraser, Honneth 2004: 221]. Vychází z teze, 

že „možnost autonomie je pro jednotlivý subjekt závislá na předpokladu rozvíjení nenarušeného 

vztahu k sobě samému na základě zkušenosti sociálního uznání.“ [Fraser, Honneth 2004: 233] 

Ústředním bodem jeho normativních východisek je individuální autonomie a rozvoj osobnosti, 

který se ale přímo odvíjí od uznání a je určující pro další postavení jedince ve společnosti. 

Vztáhneme-li tento pohled na problematiku rasismu v české společnosti, mělo by být základním 

cílem zamezit marginalizaci a zneuznání menšin. Zejména příslušnost k romské menšině je 

v českém prostředí spojena se stigmatizací a postavením občana druhé kategorie, což je 

základní překážkou dosažení rovnoprávnosti. 

Naproti tomu Fraser staví kategorie přerozdělování a uznání vedle sebe. Rozlišuje ty 

nerovnosti, jejichž původ spočívá v přerozdělování, a ty, které pramení ze symbolické roviny 

uznání. Jako příklad prvně jmenované skupiny zmiňuje proletariát, který je plodem 

socioekonomických nerovností, byť je následně jeho nerovné postavení utužováno i v kulturní, 

symbolické rovině. Vymýcením chudoby pomocí přerozdělování lze nicméně vymýtit i tyto 

kulturní nerovnosti. Jako příklad nerovnosti spadající do druhé skupiny uvádí Fraser 

diskriminaci homosexuálů. Jejich nerovné postavení ve vztahu k participační paritě6 pramení 

ze skutečnosti, že jejich sexuální orientace je označena za perverzní či nenormální. Uznání 

homosexuality jako alternativní, nicméně rovnocenné sexuální orientace, je řešením i pro 

ostatní projevy diskriminace této skupiny. 

Zde je potřeba přerušit výklad a před vysvětlením pojmu dvoudimenzionální 

znevýhodnění, kterým Fraser propojuje tyto dvě polohy, odbočit k české akademické debatě 

o povaze problémů romské menšiny. Zásadní je zde polemika mezi Pavlem Baršou a Markem 

Jakoubkem [Barša 2005, 2008; Jakoubek 2005, 2008]. Klíčová je zde otázka, jak definovat 

kulturu převážně romských vyloučených lokalit. Zatímco Barša trvá na etnickém základu této 

kultury, považuje ji za romskou a navrhuje zásadní kroky v rovině uznání (např. změna státního 

znaku) [Barša 1999: 287], Marek Jakoubek odmítá ztotožňovat současnou kulturu sociálně 

vyloučených lokalit s tradiční romskou kulturou, trvá na vymezení problému 

v socioekonomických pojmech a kulturu vyloučených lokalit nazývá kulturou chudoby 

[Jakoubek 2005: 187]. V polohách, které tito autoři hájí, se zřetelně zrcadlí ony dva druhy 

                                                 
6 Tento pojem Nancy Fraser zavádí k označení ideálního stavu, kdy je dosaženo rovné (paritní) účasti všech jedinců 

na životě společnosti (participace) bez ohledu na jejich specifika plynoucí z jejich příslušnosti k jakékoliv skupině.  
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nerovností popsané Fraser a ukazuje se, že na vymezení problému má zásadní vliv definice 

skupiny, totiž zda ji vymezíme etnicky nebo socioekonomicky. 

Dokončením výkladu myšlenek Nancy Fraser a zároveň odpovědí na spor Barši 

a Jakoubka je zavedení pojmu dvoudimenzionálního znevýhodnění. Fraser odmítá dvě popsané 

polohy klást do vzájemně se vylučujícího vztahu a místo toho je vykládá jako dvě dimenze, 

které se mohou objevovat u jednoho problému. Následně dokládá, že tomu tak je, a to na 

případu genderové nerovnosti, do této kategorie dvoudimenzionálních nerovností ale klade 

i rasismus. „Rasistické nespravedlnosti (…) vyplývají jak z nerovnoměrného rozdělování, tak 

i ze zneuznání. V ekonomice ‚rasová příslušnost‘ organizuje strukturální členění mezi 

pomocnými a náročnějšími placenými pracemi na jedné straně a mezi vykořisťovatelskou 

a ‚nadbytečnou‘ pracovní silou na straně druhé.“ [Fraser, Honneth 2004: 43] 

2.5 Reputační štít 

Doplňkovou, nicméně důležitou roli hraje v mém teoretickém rámci koncept reputačního štítu 

norské politoložky Elisabeth Ivarsflaten [Ivarsflaten 2006]. Ten pomáhá vysvětlit, proč 

nedochází k otevřenému příklonu politické elity k explicitnímu rasismu i přes zjevnou 

voličskou poptávku. Na druhou stranu také umožňuje pochopit, jaký vztah si politické elity 

k rasismu vytvářejí, a pomáhá odhalit, jakým způsobem jsou vytvářeny nejrozšířenější 

konstrukce rasismu ve veřejném diskursu. Ivarsflaten tento pojem navrhla pro analýzu 

imigračních politik v severských státech, nicméně stejně dobře ho lze užít pro politiky zaměřené 

na dlouhodobě usazené menšiny v ČR. 

Ivarsflaten pracuje s tzv. modelem dvojího dopadu (dual impact model), na základě 

kterého vysvětluje paradoxní situace ve vztahu západních populací k cizincům a etnickým 

menšinám. Řada jevů z evropské historie, jako byl obchod s otroky, kolonialismus či holocaust, 

má dvojí dopad na současnou imigrační politiku. Stereotypy o primitivních cizincích a evropské 

nadřazenosti, které byly příčinnou těchto událostí, přežívají v západních společnostech dodnes. 

Zároveň je ale obecně rozšířeno chápání těchto jevů jako ostudných kapitol evropské historie, 

což dalo vyrůst široce sdíleným protirasistickým normám. „Tyto normy představují reálné 

omezení postojů a chování velké části veřejnosti. Toto omezení je zjevné (…) v obvyklém 

uvozovací větě jakéhokoli negativního komentáře o imigrantech v současné západní Evropě: 

‚Nejsem rasista, ale…‘“ [Ivarsflaten 2007: 176]. Toto omezení se projevuje i ve schopnosti 

politických stran mobilizovat opozici proti politikám podporujícím práva menšin. 

Reputační štít chápe Ivarsflaten jako součást obrazu, který o sobě politické strany 

vytváří. Jedná se o způsob komunikace politických stran s voliči. Tento způsob komunikace 
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čerpá z historického dědictví každé strany, které jí brání proti nařčení z rasistických 

projevů. Strany se odvolávají např. na jejich dlouhou demokratickou tradici či na zakořeněný 

respekt k lidským právům. S nadsázkou můžeme tvrdit, že je to varianta zmíněného výroku 

„Nejsem rasista, ale…“ rozpracovaná pro účely politického marketingu. Pro větší názornost si 

zde můžeme představit fiktivní, ale nikoli nepravděpodobný výrok člena některé 

z mainstreamových českých stran: „Stát si nemůže dovolit podporovat nezodpovědné plození 

dětí nepřizpůsobivými spoluobčany či dotovat ty, kteří nechtějí pracovat.“ 

V širším kontextu je zjevné, která skupina obyvatel se skrývá pod označením 

„nepřizpůsobivý spoluobčané“, nicméně politik ze zavedené demokratické strany nebudí dojem 

agresivního extremisty, může se skrýt za relativně dobrou pověst své strany a ve většině voličů 

nevyvolává strach z příliš radikálních řešení. Tudíž mu takovýto výrok pravděpodobně projde 

bez větší újmy na politické cti. U části veřejnosti dokonce sklidí úspěch. 

Reputační štít umožňuje mainstreamovým politikům distancovat se od extremistů, 

poukázat, že extremisté jsou jinde, v jiných stranách. Zároveň absence tohoto štítu u některých 

populistických stran (v českém kontextu asi nejvýrazněji u DSSS) znemožňuje jejich trvalejší 

úspěch ve volbách. Můžeme tedy shrnout, že nikoli samo sdělení, ale spíše důvěryhodnost jeho 

původce je příčinou, proč společnost vnímá rozdílně prohlášení politiků, kteří reputačním 

štítem disponují, a těch, kteří nikoliv [Ivarsflaten 2006: 6]. 

Tento teoretický koncept nám může pomoci pochopit motivace, které má část 

současných politických elit při vytváření svých konstrukcí pojmu rasismus. Právě přirozená 

tendence neproblematizovat skryté formy rasismu a explicitně se naopak distancovat od 

násilnických, agresivních projevů extremistů, může souviset s latentním rasismem části 

mainstreamových politiků a s komunikačními strategiemi zavedených stran. Ty díky tomu 

nepřicházejí o umírněné voliče a zároveň se jim daří hrát na strunu mezi veřejností rozšířených 

xenofobních nálad. V praktické rovině se pak takové postoje politiků mohou promítnout do 

míry podpory, kterou poskytují (nebo neposkytují) institucím zaměřeným na boj s rasismem, 

a obecně mohou mít vliv na to, jaký význam bude této agendě přikládán. 

 Nepřekvapivé, nicméně v tomto ohledu podstatné, jsou poznatky Fialy a Mareše 

prezentované ve sborníku Politický extremismus a radikalismus v České republice. Všímají si 

skutečnosti, že souhlas s dílčími programovými tezemi Sládkových Republikánů je podstatně 

širší, než je jejich voličská základna. Sympatie k radikálnímu řešení soužití s romskou menšinou 

vyjádřila v roce 1997 třetina respondentů [Fiala, Mareš 1998: 91]. Hlasy podstatné části těchto 

voličů se ale musely rozplynout v podpoře jiných stran, které se neprezentovaly jako otevřeně 

rasistické, ale na druhou stranu nabízely těmto voličům dostatečnou alternativu. 
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 Vedle rasistických excesů politiků velkých parlamentních stran můžeme jako příklad 

fungování reputačního štítu uvést regionální stranu Severočeši.cz, která je v mnoha ohledech 

rasistická, anticikanistická,7 ovšem prezentuje se primárně jako seriózní alternativa ke 

korupčními skandály obtěžkaným stranám hlavního proudu. 

Jistou slabinou tohoto teoretického konceptu je skutečnost, že vysvětluje pouze 

neúspěchy stran spojovaných s otevřeně rasistickými postoji, ale nevšímá si selhání řady jiných 

stran, u nichž bychom potřebný reputační štít našli. 

2.6 Aplikace teoretického rámce 

Předpokládám, že část politických elit i některé centrální správní orgány mají tendenci za 

rasismus ve smyslu veřejněpolitického problému považovat extrémní a násilné projevy 

nenávisti motivované menšinovými anatomickými rysy oběti (tmavší pletí, rysy obličeje) či 

zjevnými projevy kulturní odlišnosti (cizí přízvuk, odlišné odívání). Ostatní formy rasismu, jak 

je popisuje např. Barša a další (viz výše), mohou být některými aktéry zcela opomenuty. 

Na základě těchto teoretických poznatků předpokládám, že některé vládní dokumenty 

budou právě v tomto smyslu problematizovat právě agresivní etnicky motivované chování, 

některé ale mohou připustit do svého vymezení problému i ony hůře uchopitelné formy rasismu. 

Domnívám se, že vliv na rozdíly v problematizaci rasismu může mít agenda dané vládní 

instituce. Rada vlády pro národnostní menšiny a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

jsou zřízeny na základě předpokladu specifických potřeb etnických menšin, a tudíž očekávám, 

že se v jejich dokumentech bude projevovat větší citlivost i na skryté formy institucionálního 

rasismu. Oproti tomu Agentura pro sociální začleňování může vzhledem ke svému důrazu na 

sociální rozměr problematiky klást menší důraz na etnický rozměr své agendy.8 Orgány 

zaměřené na bezpečnost mohou problematizovat převážně agresivní chování extremistů. 

Očekávám též vliv momentální politické situace. Jednotlivé strany, jejich koalice, ale 

i vnitrostranické frakce se staví k problematice rasismu rozdílně. Různá vymezení rasismu se 

                                                 
7 Na podporu tohoto tvrzení lze uvést výroky kandidáta na ústeckého hejtmana ve volbách 2012 Jiřího Zelenky: 

„Romové 20 let nedělaj, děti koukají na to, jak jejich tátové vstávají v 11 hodin a jdou rovnou do hospody. (…) 

Na rozdíl od jiných nezaměstnaných jsou Cikáni sociálně vyloučení a práci nikdy hledat nebudou.“ [Otázky 

Václava Moravce z 27. 9. 2012] či úryvky z volebního programu: „chceme stejná práva a povinnosti pro všechny 

včetně cikánů,“ nebo „i cikán je člověk, který se musí vzdělávat a pracovat,“ prezentovaný i na billboardu 

v rámci kampaně v roce 2012. 
8 Nelze zpochybnit, že Agentura pro sociální začleňování často a dostatečně zřetelně na problém rasismu 

upozorňuje. Můžeme tedy předem vyloučit podezření, že se bude tato instituce přiklánět přímo k opatřením color-

blind policy, ale lze očekávat, že v jejím pojetí problému budou prvky tohoto principu obsaženy ve větší míře než 

u institucí, jejichž agenda je vymezena etnicky. Dokladem tohoto zaměření je i vypuštění explicitního odkazu 

k romské problematice, který byl obsažen v původním názvu „Agentura pro sociální začleňování v romských 

lokalitách. 
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ta mohou střídat v politickém diskursu na základě úspěchu těchto subjektů ve volbách, 

v koaličním vyjednávání apod.  

Na základě těchto předpokladů jsem zformuloval tři tvrzení, z nichž budu nadále 

vycházet a jejichž platnost se budu snažit v analytické části práce prověřit, případně je na 

základě nových poznatků reformulovat. 

Tvrzení 1: Dokumenty vládních institucí obsahují různá vymezení rasismu coby 

veřejněpolitického problému, která se od sebe odlišují škálou vnímaných forem rasismu 

a diskriminace. 

Tvrzení 2: Různá vymezení rasismu se objevují v dokumentech sledujících rozdílné agendy. 

Tvrzení 3: Na různá vymezení rasismu má vliv momentální politická situace, a to jak 

celospolečenská nálada, tak konkrétní podoba vládní koalice. 
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3. Cíle a metody 

S dostatečným porozuměním teoretickému kontextu nyní můžeme přikročit k přesné formulaci 

cílů této práce a k vymezení metod pro jejich dosažení. Jak cíle, tak metody dělím na vedlejší 

a hlavní. Prvním krokem je deskripce kontextu zkoumaného problému, přičemž hlavními 

nástroji jsou analýza aktérů a analýza událostí. Hlavním cílem je potom porozumění konkrétním 

mechanismům tvorby konstrukcí rasismu. Tohoto cíle hodlám dosáhnout analýzou diskursu 

vládních dokumentů. 

3.1 Cíle práce a výzkumné otázky 

Cíle, které si v této práci kladu, jsou v zásadě dvojího druhu. Pokud si vezmeme na pomoc 

klasifikaci výzkumných cílů ve veřejné politice, tak jak ji představuje např. Veselý [Veselý 

2011: 29], můžeme mé záměry zařadit do kategorií deskripce a explanace. Jako deskriptivní lze 

označit tu část mých cílů, které směřují k získání jistého předporozumění a dostatečné orientace 

v jevech, které následně podrobím analýze. Tato analýza by poté měla vést právě k porozumění 

či explanaci těchto jevů (tedy k vysvětlení vzájemného působení prostředí, aktérů a diskursu). 

V deskriptivní části se zaměřím primárně na vývoj problému a na aktéry, kteří do tohoto 

vývoje vstupovali a vstupují. Metodou mi zde bude jednak analýza událostí, jednak analýza 

aktérů. Časovým záběrem mé práce je posledních 25 let, tedy rozmezí let 1990 až 2015. Toto 

vymezení má předvídatelné důvody. Rok 1990 (resp. už podzim 1989) je milníkem, od kterého 

můžeme sledovat svobodnou a názorově pestrou debatu9, a tudíž i rozdílná vymezení problému 

rasismu, která jsou předmětem mé analýzy. 

V rámci tohoto časového úseku se zaměřím na události, které nějakým způsobem 

přispěly k formování pohledů na rasismus v Česku a k vzájemnému vymezování aktérů. Zajímá 

mě jednak vývoj na politické scéně, institucionální vývoj související s problematikou rasismu, 

(kontext vzniku jednotlivých klíčových institucí), časové rozmezí vzniku analyzovaných 

dokumentů, medializované rasistické excesy a případy institucionálního rasismu, prohřešky 

politiků i události, které svým významem přesahují téma práce (např. vstup Česka do EU). 

                                                 
9 Výjimku v normalizačním Československu, kde stranická dogmata nepřipouštěla svobodnou diskusi, byly 

dokumenty Charty 77, které se věnovaly i problematice romské menšiny a jejího vztahu s majoritou. Tyto texty 

jsou rozhodně intelektuálně podnětné a hodné zamyšlení a jejich myšlenky mohou i dnes obohatit debatu 

o rasismu. Důkazem jejich aktuálnosti je i skutečnost, že se k nim dodnes odvolávají někteří současní účastníci 

těchto debat (za všechny můžeme zmínit např. nevládní organizaci Konexe, která Chartu 77 považuje za jeden ze 

svých hlavních ideových zdrojů). S ohledem na potřebu dosáhnout jisté soudržnosti práce nicméně zmiňuji tyto 

dokumenty jen okrajově a jen v souvislosti s pozdějšími událostmi. 
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Co se týče aktérů, zajímají mě především vládní instituce a další ústřední orgány státní 

správy, které se podílejí na tvorbě analyzovaných dokumentů či jinak přispívají k vývoji 

chápání rasismu. Vedle nich do analýzy hodlám zahrnout i další orgány veřejné moci (např. 

samosprávy či úřad veřejného ochránce práv). Podpůrně se nicméně hodlám věnovat 

i nevládnímu sektoru a dalším nestátním aktérům (ohroženým menšinám, veřejnosti apod.). 

Z této oblasti vybírám ty aktéry, kteří mají výrazný vliv na veřejný diskurs a do určité míry tak 

přispívají k vymezení mantinelů politické debaty a korigují ty, které sleduji primárně. 

Neopominutelnými účastníky této debaty jsou též média. 

Mezi deskriptivní cíle lze zařadit i mou snahu o zmapování a popsání diskursu o rasismu 

ve vládních dokumentech. V teoretické části jsem nastínil, jak je dnes chápán obsah pojmu 

rasismus v odborné literatuře. Předpokládám, že odborné texty jsou jednak analyticky 

preciznější než vládní dokumenty, hlavně ale nejsou zatížené politickou poptávkou a mohou 

tak nabízet komplexnější pohled na problematiku. Samozřejmě i v jejich případě je třeba mít 

neustále na paměti, že ani zde nenalézáme žádnou objektivní pravdu, ale jen další konstrukci 

ovlivněnou hodnotovými východisky odborníků nebo oborovými trendy. Nicméně tyto vlivy 

mají jiný charakter než v případě politických dokumentů, a tudíž může být toto srovnání pro 

práci přínosné. 

Komplexnější povaha vědeckých prací a menší riziko jejich politického zkreslení mi 

slouží k tomu, abych odhalil v rámci diskursu vládních dokumentů záměrně ignorované 

skutečnosti a účelové interpretace. Popis a komparace těchto dvou diskursů je tedy ještě 

převážně deskriptivním cílem, ovšem zároveň je nutným předstupněm vlastní analýzy, která na 

něj bezprostředně navazuje. 

Analýza diskursu vládních dokumentů, coby klíčová část celé práce a zároveň hlavní 

použitá metoda (viz podkapitolu 3.4), směřuje k porozumění a vysvětlení způsobu, jakým je 

v různých dokumentech konstruován rasismus jako veřejněpolitický problém. Mou snahou je 

především objasnit, jaké příčiny vedou k tomu kterému pojetí problému a k jeho prosazení ve 

veřejněpolitickém diskursu. Některé domněnky a předpoklady o těchto mechanismech jsem 

popsal již v teoretické části. Budu tedy usilovat především o ověření výše popsaných tvrzení 

a o jejich případné doplnění. Zajímá mě vztah mezi politickými hodnotami, expertním 

zaměřením a chápáním rasismu, vnímáním institucionálního rasismu a dalších skrytých forem 

diskriminace. Budu též testovat funkčnost konceptu reputačního štítu v českém prostředí a vliv 

událostí na vývoj problému. Mým hlavním cílem je tedy zjistit, jaké konstrukce rasismu se 

vyskytují ve vládních dokumentech a jaké vlivy se podílejí na jejich utváření. 
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Deskriptivní cíle mé práce se promítají do tří následujících výzkumných otázek, ve 

kterých specifikuji, kudy se bude práce dále ubírat: 1) Jak se vyvíjel problém rasismu v ČR po 

roce 1989? 2) Kteří aktéři se zapojili do procesu vymezení problému rasismu? 3) Jak tito aktéři 

problém rasismu chápou? Explanační cíl lze propojit s jedinou otázkou, která zní: Na základě 

jakých vlivů se utvářejí představy o pojmu rasismus? 

3.2 Podpůrné metody 

Ačkoli hlavní úkol, který jsem si v této práci vytknul, spočívá v analýze diskursu vybraných 

vládních dokumentů, musím se zabývat širším kontextem, ve kterém tyto texty vznikaly. Jinými 

slovy: Potřebuji odhalit diskursivní prostředí těchto dokumentů a dostatečně se v něm 

zorientovat. Odhalení tohoto kontextu spočívá především v zodpovězení dvou elementárních 

otázek: 1) Kdo dokumenty vytvořil? 2) Jaké události mohly mít na obsah dokumentů vliv, resp. 

za jakých celospolečenských okolností texty vznikaly? Za tímto účelem jsem jako pomocné 

metody zvolil analýzu událostí a analýzu aktérů. Vysvětlení postupu aplikace těchto dvou 

metod věnuji následující strany.  

3.2.1 Analýza aktérů 

Pro identifikaci klíčových aktérů podílejících se na ovlivňování v této práci sledovaného 

diskursu a pro vyhodnocení jejích vlivu a postojů jsem využil prvky metody analýzy aktérů. 

Analýza aktérů, nebo též analýza zainteresovaných stran (stakeholder analysis), je metoda 

používaná především v projektovém managementu či ve studiích konfliktů, své místo si ale 

našla i ve veřejné politice. Jedná se o kvalitativní metodu, která by v ideálním případě měla 

zahrnovat rozsáhlé šetření, ve kterém budou osloveni samotní aktéři [Veselý 2007: 226]. 

V mém pojetí se jedná spíše o heuristiku odvozenou z této metody. Pracuji z větší části 

s postupy, které Veselý a Nekola nazývají „rychlou analýzou aktérů“ [ibid.: 228]. Můj postup 

zahrnoval 1) identifikaci aktérů, 2) jejich klasifikaci dle jejich postavení v systému, v němž 

dochází ke konstrukci problému (ústřední správní orgány, jiné orgány veřejné moci, nestátní 

aktéři), 3) vyhodnocení jejich postojů a vlivu a 4) sestavení výsledné matice a vyvození 

potřebných závěrů. 

Informace pro posouzení zájmů a vlivu jednotlivých aktérů jsem čerpal jednak ze studia 

dokumentů, na jejichž tvorbě se aktéři podíleli, významným zdrojem byly ale též expertní 

rozhovory s lidmi působícími v institucích, které jsem vymezil jako klíčové (viz část 3.3 

Metody sběru dat). Pro potřeby této práce, tedy zasazení analyzovaných dokumentů do 
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kontextu, resp. odhalení diskursivního prostředí, v němž je formován diskurs analyzovaných 

dokumentů, jsou výsledky takto pojaté analýzy aktérů dostačující. 

Při identifikaci aktérů jsem vycházel nejprve z vlastních zjištění na základě studia 

literatury a dokumentů, následně jsem seznam konzultoval s oslovenými experty. Původně jsem 

se omezoval pouze na ty aktéry, kteří spadají do okruhu, na nějž je primárně zaměřen zájem 

této práce, totiž na aktéry z prostředí ústřední státní správy a další představitele veřejné moci. 

Postupně se ale ukázalo, že při odhalování nejrůznějších vlivů, které se promítají do vymezení 

problému na takto specifikované úrovni, nelze opomenout ani ty aktéry, kteří stojí formálně 

sice mimo tento rámec, ale mnohdy mají zásadní vliv. Proto jsem nakonec do analýzy zahrnul 

i širokou skupinu aktérů rekrutujících se z řad veřejnosti. 

Aktéry jsem následně klasifikoval podle jejich postavení v systému. Vymezil jsem 

skupinu vládních aktérů, kterou je možné dále rozdělit na aktéry politické (vláda, ministři) 

a expertní (Úřad vlády a jeho odbory, poradní orgány vlády). Dále jsem oddělil další orgány 

ústřední státní správy (tj. především ministerstva, ale též Český statistický úřad). Jako 

samostatnou kategorii jsem vymezil ostatní představitele veřejné moci, tj. ty, kteří nemají 

postavení ústředních správních orgánů. Sem jsem zařadil např. Kancelář veřejného ochránce 

práv či samosprávy. Jak jsem již výše zmínil, do poslední kategorie se vešla široká škála aktérů 

nedisponujících sice žádnou veřejnou mocí, ale přesto zainteresovaných do vymezení rasismu 

jako problému. Sem spadají samotné ohrožené menšiny, pravicový extremisté, neziskové 

nevládní organizace, média a nakonec i veřejnost jako taková. 

Analýza aktérů běžně pracuje s kategoriemi zájmu a vlivu. Totiž zkoumá, jaký zájem 

má ten který aktér na prosazení nějakého opatření a jaký může k prosazení tohoto zájmu uplatnit 

vliv. Vzhledem k povaze tématu, které zkoumám, totiž vymezení rasismu jako problému 

a zahrnutí nejrůznějších aspektů do tohoto vymezení, jsem se rozhodl nahradit kategorii zájmu 

kategorií citlivosti. Nekladl jsem si tedy otázku, jaký zájem mají aktéři na prosazení nějakého 

specifického vymezení, ale spíše jakou citlivost projevují k problému rasismu, resp. jaký 

význam tomuto problému přikládají. To jsem následně hodnotil na základě provedených 

expertních rozhovorů a studia dokumentů. Stejně tak jsem pracoval s posouzením vlivu 

jednotlivých aktérů. Na základě těchto dvou hodnot jsem následně vytvořil typologii, s jejíž 

pomocí jsem identifikoval klíčové aktéry i roli ostatních aktérů při vymezování problému. 

3.2.2 Analýza událostí 

Analýza událostí je metodou, která má kořeny mimo veřejnou politiku a v průběhu své adaptace 

pro potřeby tohoto oboru nezískala zcela ostré kontury. Původ analýzy událostí sahá do 
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psychologického studia událostí v životě jedince, v 60. letech v USA zapouští kořeny i v dalších 

společenských vědách [Potůček, Purkrábek, Háva 1994: 10]. Tehdy je analýza událostí 

aplikována na predikci hromadných společenských jevů, nicméně stále se jedná spíše o studium 

událostí spjatých se společností resp. s jedinci, z nichž se společnost skládá. Za všechny autory 

uveďme Kazuo Yamaguchi, která metodu rozvíjí v knize Event History Analysis. Hned v úvodu 

své knihy Yamaguchi poskytuje demonstrativní výčet událostí relevantních ve společenských 

vědách, jedná se opět vesměs o události spjaté s životním cyklem jednotlivce (úmrtí, narození, 

stěhování, svatby, rozvody). Ačkoli připouští, že analýza událostí se nemusí omezovat jen na 

životní cyklus jedince a je jí možno aplikovat i na organizace, jde ale opět spíš o životní cyklus 

zkoumaných organizací (vznik a zánik, fúze, stávky apod.) [Yamaguchi 1991: 1]. 

 O adaptaci analýzy událostí pro potřeby veřejné politiky v českém prostředí se pokusil 

kolektiv autorů okolo Martina Potůčka, Miroslav Purkrábka a Petra Hávy. Analýzu událostí 

pojali jako analýzu procesu formování zkoumaných politik, přičemž relevantní události 

vymezili jako události „cíleně vázané na realizaci určitých veřejných zájmů“ a události 

„sledující prosazení určitého instrumentálního procesu“. Analýza událostí pak „nepředstavuje 

pouze vyprávění příběhu (…), ale je cíleným rozborem vybraných kritických etap a dimenzí 

události“ [Potůček, Purkrábek, Háva 1994: 11]. V tomto smyslu jí užívám ve své práci i já, 

ačkoli k naplnění mých cílů je zapotřebí ještě jedné modifikace. 

 Cílem mé práce není analýza konkrétní politiky ve smyslu souboru opatření, nýbrž 

snaha o zachycení vymezení veřejněpolitického problému. Tomu odpovídá i výběr událostí. 

Důležitější než rozhodnutí různých institucí na centrální úrovni (a to jak politických, tak 

správních) je pro mě spíš způsob, jakým jejich představitelé o problému hovoří. Proto sleduji 

hlavně vydání různých koncepčních a strategických dokumentů a zpráv, které jsou v tomto 

ohledu důležitější než sama implementace navrhovaných opatření. Zároveň jsem se nemohl 

spokojit jen s projevy těchto institucí a do analýzy událostí jsem zahrnul i dění vně okruhu 

aktérů, jejichž dokumenty analyzuji. 

Svou analýzu jsem postavil na sledování událostí v pěti liniích. Jednalo se 

o 1) politickou situaci, 2) vývoj institucí zabývajících se problematikou rasismu, 3) vývoj 

vládních dokumentů pokrývajících tuto problematiku, 4) události s rasistickým podtextem 

a 5) další, nezařazené události ovlivňující vymezení problému ve veřejném diskursu. 

V politické rovině mě zajímala primárně vláda a její postoj k problému (opíral jsem se 

o programová prohlášení). Důležitá pro mě byla též přítomnost, resp. nepřítomnost stran 

s otevřeně rasistickou rétorikou v Poslanecké sněmovně. Vycházel jsem z předpokladu, že 

publicita, které se tak dostává jejich rasistickým nebo xenofobním výrokům, poznamenává 
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zpětně veřejné mínění i politickou vůli ostatních sněmovních stran a může se tak projevit větší 

tolerancí politických elit k rasistickým projevům. 

Vymezení institucí, jejichž vznik a následný vývoj jsem sledoval v rovině 

institucionálního rámce, vychází ze zjištění analýzy aktérů provedené na základě expertních 

rozhovorů a studia dokumentů. Zaměřil jsem se na instituce působící jako součásti Úřadu vlády, 

tj. Radu pro národnosti, Radu pro lidská práva, Radu pro záležitosti romské menšiny a Agenturu 

pro sociální začleňování. Sledoval jsem též vývoj pozic ministrů pro lidská práva a zmocněnců 

pro lidská práva. Mimo rámec vládních aktérů jsem do analýzy zahrnul ještě Veřejného 

ochránce práv pro jeho významný vliv na tuto agendu. 

Sledoval jsem též, kdy byly přijímány klíčové dokumenty publikované většinou výše 

jmenovanými aktéry. Zařadil jsem jak jednorázové dokumenty (Bratinkova zpráva či Strategie 

sociálního začleňování), tak dokumenty vycházející opakovaně (např. Strategie pro práci 

policie ve vztahu k menšinám) či dokonce každoročně (např. Zpráva o stavu lidských práv, 

Zpráva o stavu romské menšiny). Zasazení publikace těchto dokumentů do kontextu ostatních 

událostí pomáhá odhalit, zda je jejich vznik doprovázen také dalšími změnami v ostatních 

sledovaných liniích. Přináší mi ale též zasazení do souvislostí cenné vzhledem k analýze obsahu 

těchto dokumentů. 

Složitější bylo vymezení rozmanitého okruhu událostí s rasistickým podtextem, které se 

promítly do diskusí o problematice rasismu. Zařadil jsem sem jednak násilné trestné činy 

motivované etnickou nenávistí, jednak masové projevy anticikanismu, kterých se účastnila 

i část veřejnosti běžně neoznačovaná za extremisty.10 Snažil jsem se přes jisté obtíže promítnout 

i případy institucionálního rasismu (zákon o státním občanství, segregace romských dětí na 

základních školách). Zařadil jsem též mediálně výrazně reflektované kauzy rasistických výroků 

českých politiků. 

Mimo tyto čtyři okruhy událostí mi zůstala řada jiných skutečností méně svázaných 

s tématem, které přesto bylo třeba do analýzy zahrnout. Do této nespecifikované kategorie jsem 

zařadil změny státoprávní povahy (rozpad Československa) a mezinárodněprávní závazky ČR 

(přijetí důležitých lidskoprávních dokumentů, vstup do mezinárodních organizací). 

                                                 
10 Značný problém představovala absence přesné evidence rasově motivované trestné činnosti v 90. letech. Stejně 

tak bylo problematické systematicky podchytit a zmapovat (a přesně vymezit) nejrůznější demonstrace 

motivované protiromskými náladami. S těmito komplikacemi jsem se vypořádal pouze částečně, nicméně věřím, 

že vzhledem k cílům této práce dostatečně. Výčet známých a mediálně sledovaných vražd Romů z 90. let dokládá 

vážnost tehdejší situace i přes svou možnou neúplnost. Stejně tak výčet „protiromských pochodů“ zhruba z let 

2007-2013 nemá ambici být precizní mapou těchto událostí, ale spíše demonstrativním výčtem dokládajícím určitý 

obecnější trend. 
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Na základě porovnání událostí v jednotlivých sledovaných liniích jsem se pak snažil 

vytvořit pokud možno komplexní obraz vývoje problému a pohledu na něj v posledních 

25 letech. Kombinace informací o politické situaci, institucionálním vývoji, dění ve společnosti 

a mezinárodněprávním kontextu mi umožnila rozčlenit vývoj do jednotlivých etap. Vymezil 

jsem nakonec čtyři období, pro které byly charakteristické různé míry citlivosti veřejného 

mínění i politických elit na projevy rasismu. Zařazení publikace jednotlivých analyzovaných 

dokumentů do těchto etap následně využiji při analýze jejich diskursu. 

3.3 Metody sběru dat 

3.3.1 Vymezení okruhu analyzovaných dokumentů 

Základní materii pro mou analýzu tvoří výběr dokumentů vzniklých na ústřední úrovni státní 

správy a na vrcholné politické úrovni. Prvotní záměr zahrnout do analýzy pouze vládní 

dokumenty (tj. dokumenty produkované Úřadem vlády, resp. jeho jednotlivými odbory) jsem 

modifikoval přidáním 1) programových prohlášení vlád a 2) dokumentů produkovaných 

jednotlivými ministerstvy. 

Hlavním kritériem pro zařazení dokumentu do analýzy byla návaznost jeho agendy na 

otázky spojované běžně s rasismem, nikoliv nutně výskyt samotného pojmu rasismus. 

Vzhledem k tomu, že rasismem nejohroženější skupinou v ČR jsou Romové, zahrnul jsem 

dokumenty, které nějakým způsobem reflektují i další negativní jevy spojené s touto skupinou 

(zejména sociální vyloučení, diskriminace), které mohou být dávány s rasismem do souvislosti. 

Z dokumentů vytvářených na Úřadě vlády jsem vybíral ty, které se vztahují k právům 

národnostních menšin (zprávy o stavu romských komunit a zprávy o situaci národnostních 

menšin, tzv. Bratinkova zpráva), k lidským právům obecně (zprávy o stavu lidských práv), 

zároveň jsem ale zaměřil pozornost i na Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, která 

reflektuje situaci romské menšiny v širším kontextu sociálního vyloučení. 

Z dokumentů publikovaných jednotlivými ministerstvy jsem se zaměřil na dokumenty 

MPSV (opět souvislost se sociálním vyloučením) a Ministerstva vnitra. Jako reprezentativní 

dokument MPSV jsem zvolil Strategii sociálního začleňování, která se sice přímo k rasismu 

vůbec nevyjadřuje, ale problém sociálního vyloučení dává do souvislosti s etnicitou velké části 

vyloučených osob. V rámci Ministerstva vnitra se rasismus objevuje především v souvislosti 

s bojem proti extremismu a rasově motivované trestné činnosti (Zpráva o extremismu, 

Koncepce boje proti extremismu ad.). 
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Programová prohlášení vlád jsem do analýzy přidal, abych dosáhl většího ukotvení výše 

zmíněných dokumentů, které jsou vesměs expertní povahy, do širšího politického kontextu. 

Abych mohl lépe porozumět tématům objevujícím se v ostatních dokumentech, je dobré 

orientovat se i v politické diskusi a v tématech, která jsou politici ochotni do veřejněpolitického 

diskursu vládních dokumentů vpustit. 

Všechny analyzované dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách 

jednotlivých úřadů, tj. Úřadu vlády (www.vlada.cz) a zvlášť Agentury pro sociální začleňování 

(www.socialni-zaclenovani.cz), Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) 

a Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).  

3.3.2 Expertní rozhovory 

Jako doplnění analyzovaných dokumentů mi posloužily rozhovory pořízené s představiteli části 

důležitých institucí. Zaměřil jsem se na instituce, jejichž dokumenty jsem zahrnul do analýzy. 

Podařilo se mi získat vyjádření vedoucího kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

Martina Martínka, (tehdejšího) ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka 

a nakonec zaměstnance odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, který si přál zůstat 

v anonymitě. 

Rozhovory byly plánované jako cca hodinové. Mým záměrem bylo získat jednak 

informace o vzniku jednotlivých dokumentů (jaký je proces jejich přípravy, kdo se na jejich 

tvorbě podílí), ale též hodnocení postojů a vlivu jednotlivých institucí. Zároveň mě zajímalo, 

jakým způsobem vnímají tvůrci analyzovaných dokumentů problém rasismu, jeho vymezení 

a vývoj v čase, a jak tyto postoje osobně prezentují. Scénář rozhovorů je součástí příloh této 

práce. 

3.4 Metody analýzy dat 

Po shromáždění dostatečného souboru dokumentů jsem přistoupil k analýze diskursu, který je 

v těchto dokumentech obsažen a který se nějakým způsobem vztahuje k problematice rasismu. 

Tento postup můžu rozdělit do čtyř kroků: 1) výběr relevantních úseků textů (tam, kde byl záběr 

dokumentů širší než téma této práce), 2) kódování, 3) roztřídění relevantních sdělení a vytvoření 

sad kategorií a 4) vytvoření typologie jednotlivých přístupů a vymezení diskursu jako celku. 

Výběr relevantních úseků textů se týkal především programových prohlášení vlád, které 

mají podstatně širší záběr a otázky lidských práv tvoří jen jednu z mnoha oblastí, kterými se 

prohlášení zabývají. Obdobná potřeba nicméně nastala i u dalších dokumentů širšího 

tematického záběru, např. u zpráv o stavu lidských práv, které se zabývají i právy, které 

http://www.vlada.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.mvcr.cz/
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s rasismem a právy menšin nesouvisí. V textech, které se zaměřují úžeji, jsem analyzoval 

v první řadě ty pasáže, v nichž jsou nastíněna hodnotová východiska a v nichž je vymezován 

problém. Pasáže zabývající se technickými detaily jednotlivých opatření jsem do analýzy 

nezahrnoval. 

Pro samotnou analýzu takto vybraných úseků textu jsem zvolil otevřené a selektivní 

kódování [Strauss, Corbin 1999]. V textu jsem vyznačoval jednotlivá sdělení, věty, resp. 

odstavce, z nichž bylo možné vyvozovat jednotlivé aspekty vymezení problému rasismu. 

Postupně jsem takto získal množství výroků, o které jsem mohl opřít charakteristiku diskursu 

o rasismu v těchto textech. V této fázi jsem přistoupil k selekci výroků a jejich roztřídění do 

jednotlivých kategorií. Tyto kategorie výroků jsem poté ještě roztřídil do jednotlivých sad tak, 

abych měl vedle sebe vždy takové výroky, které je možné vzájemně porovnávat. 

Na základě porovnání jednotlivých kategorií a vyložení jejich vzájemného vztahu jsem 

se pokusil shrnout celkový obraz diskursu o rasismu v analyzovaných dokumentech. Pro lepší 

přehlednost jsem zanesl jednotlivé sady kategorií a jejich výskyt v jednotlivých dokumentech 

do tabulky (viz příloha č. 7). 

Na samý závěr jsem vybral dvě z identifikovaných sad kategorií, které obsahovaly 

konkurenční pojetí rasismu a zároveň byly ve vztahu k vymezení problému dostatečně 

reprezentativní. Na jejich základě jsem vytvořil typologii přístupů k vymezení problému 

rasismu, které se v analyzovaných dokumentech objevují. 
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4. Analýza událostí 

Výklad zjištění vyplývajících z analýzy událostí lze rozčlenit jak podle jednotlivých 

sledovaných linií (tj. politická situace, institucionální vývoj, publikace strategických 

dokumentů, proměny vlastního fenoménu rasismu), tak podle identifikovaných period. 

S ohledem na přehlednost jsem zvolil druhou variantu, která lépe umožňuje zasadit do 

vzájemných souvislostí události v jednotlivých liniích a pochopit vývoj sledovaného fenoménu 

v jeho komplexitě. Na základě porovnání událostí v jednotlivých liniích se mi podařilo vymezit 

několik období, ve kterých došlo k zásadním posunům ve veřejném diskursu o rasismu, ve 

vývoji vlastního fenoménu i v politikách na něj zaměřených. Nejedná se o přesně vymezené 

časové úseky, klíčové události v jednotlivých sledovaných liniích se nepřekrývají zcela. Jde tak 

spíše o vymezení období, ve kterých se postupně začaly prosazovat nebo naopak ustoupily 

určité trendy. 

Jednotlivá období jsou představena v následujících čtyřech podkapitolách. První z nich 

se věnuje období od revoluce do roku 1997, kdy problematika rasismu zůstávala z pohledu 

veřejných politik neuchopená, ačkoli bezpečnostní situace zejména romské menšiny byla 

tristní. Druhé období je charakterizováno výraznými změnami, zklidněním situace a počátkem 

vážně míněného zájmu o tuto agendu. Je vymezeno lety 1997 a 2006. Pro roky 2006 až 2013 je 

naopak typické opětovné zhoršení bezpečnostní situace a postupné ochabování pozornosti 

věnované tomuto problému vládou. Rok 2014 je pak možné s opatrností hodnotit jako nový 

předěl, kdy dochází k posílení agendy na vládní úrovni i ke zklidnění situace ve společnosti. 

4.1 Tragická 90. léta 

První identifikovaným obdobím jsou 90. léta, resp. rozmezí let 1990 až 1997. Toto období je 

charakteristické zanedbatelným zájmem politických elit i ústřední státní správy o problém 

rasismu, neexistencí institucí specializovaných na tento problém a násilnými excesy 

pravicových extremistů. Jedinou institucí, která se rasismu částečně věnovala, byla Rada vlády 

pro národnostní menšiny (resp. Rada pro národnosti vlády ČR). Jak vyplývá z Kalendáře 

zasedání Rady11, věnoval se tento orgán vedle reflexe národnostní kulturní politiky (Muzeum 

romské kultury, památník romského holocaustu) i otázkám násilných rasistických útoků. 

Vrcholnou politickou reprezentaci v tomto období představovala Pithartova vláda 

(1990-1992) a dvě Klausovy vlády (1992-1997). Ani jedna z nich (alespoň podle programových 

prohlášení) nedávala této agendě prioritu, resp. problém rasismu ignorovala. Podstatným 

                                                 
11 Dostupné on-line na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/kalendar-zasedani-rady-1432/  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/kalendar-zasedani-rady-1432/
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momentem jsou též úspěchy otevřeně rasistické strany Sdružení pro republiku – Republikánská 

strana Československa.12 Ačkoli Republikáni nevykročili z pozic antisystémové strany, jejich 

permanentní přítomnost v mediálním prostoru a detabuizace otevřené nenávisti k etnicky 

vymezené menšině zásadně ovlivňovaly veřejný diskurs. 

Souběžně s tímto vývojem se formovala ultrapravicová scéna, v té době reprezentovaná 

různými proudy hnutí skinheads, ultrakonzervativními a fašizujícími skupinami [Mareš 2003: 

180]. Vedle mnoha drobnějších rasistických útoků o sobě dávali příslušníci těchto skupin vědět 

řadou rasistických vražd.13 Tento fenomén byl navíc doprovázen vlažným přístupem policie 

a soudů, které měly tendenci opomíjet etnické motivy tohoto násilí či přímo bagatelizovat 

chování pachatelů.14 

Vedle otevřených projevů rasové nesnášenlivosti můžeme v tomto období sledovat též 

projevy institucionálního rasismu. Právě do této doby spadají případy romských dětí 

zařazených neoprávněně do zvláštních škol, pozdějších žalobců v kauze D. H. proti České 

republice (nutno připomenout, že tento fenomén přetrvává dodnes). Disproporční zastoupení 

romských dětí ve školách pro žáky s mentálním postižením je problém, který si český 

vzdělávací systém nese dodnes a jehož kořeny sahají před rok 1989 a souvisí s obecně 

necitlivým přístupem komunistického režimu k romské menšině15. V období 90. let nebyl, 

stejně jako mnoho jiných problémů romské menšiny, problematizován, nicméně právě tehdy 

byly položeny základy pozdějšího zájmu o toto téma. 

                                                 
12 Republikáni uspěli ve volbách v letech 1992 a 1996. V roce 1992 obsadili 6 křesel ve Sněmovně národů 

Federálního shromáždění (6,37 % hlasů), 8 křesel ve Sněmovně lidu FS (6,48 % hlasů) a 14 křesel v České národní 

radě (5,98 % hlasů). Jejich úspěch byl ještě výraznější ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR, kdy s 8,01 % 

hlasů získali 18 křesel. 
13 Statistiky rasově motivované trestné činnosti jsou k dispozici v dokumentech Ministerstva vnitra až od roku 

1996. Podle nich bylo mezi lety 1997 a 1999 spácháno šest rasově motivovaných vražd. Na základě jednoduché 

mediální rešerše jsem zjistil, že mezi lety 1990 a 1995 bylo spácháno přinejmenším deset rasově motivovaných 

vražd. Pro srovnání, po roce 2000 jsou ve statistikách MV zaznamenány jen dvě rasově motivované vraždy. 

Zároveň je třeba dodat, že ne u všech rasově motivovaných vražd je možné prokázat souvislost s pravicovým 

extremismem. 
14 Jako nejkřiklavější případ je v tomto ohledu uváděna vražda romského mladíka Tibora Danihela skupinou 

skinheadů, kteří jej zahnali do řeky a nedovolili mu dostat se na břeh, dokud se neutopil. K incidentu došlo v září 

1993 v Písku, přičemž pachatelé (resp. jen jejich malá část) byli za vraždu s rasovým motivem odsouzeni Vrchním 

soudem až v roce 1999 po stížnosti Senátu a ministryně spravedlnosti Parkanové. Okresní soud v Písku většinu 

obžalovaných osvobodil, pouze dva dostali podmínku za výtržnictví. Krajský soud následně případ překvalifikoval 

na ublížení na zdraví. Nejvyšší soud později poukázal též na selhání policie, která na místě činu nezjistila všechny 

svědky [Šídlo 2013, Kostlán 2013a]. 
15 Po druhé světové válce převládl v Československu příklon k razantní asimilační politice, který byl následně 

umocněn nástupem totalitního režimu. Konkrétní podoby snah o dosažení tohoto cíle se v průběhu let měnily, 

téměř vždy se ale jednalo o direktivní zásahy shora bez ohledu na potřeby a přání samotných Romů. Na konci 

50. let byl násilně vynucen konec kočovného života části romské populace. Pro 60. léta je pak charakteristická 

„koncepce rozptylu“, kdy bylo vystěhováno z osad na východě Slovenska značné množství obyvatel a následně 

„rozptýleno“ napříč ČSSR. V 70. a 80. letech došlo k dalším proměnám, specifika romské populace ale zůstávala 

nadále nezohledněna [Davidová 2004: 201-228] 
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Výrazným případem institucionálního rasismu v tomto období bylo přijetí zákona 

č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR (zkráceně zákon o občanství) 

a jeho důsledky v souvislosti s rozpadem Československa. Podmínky, které zákon vyžadoval 

pro přiznání českého občanství, nepřímo, ovšem zcela zásadně, diskriminovaly slovenské 

Romy žijící v české části federace. Kritizován byl především požadavek nejprve dvou, později 

dokonce pěti let trvalého pobytu (evidenčního, nikoli jen faktického) a podmínka pětileté 

bezúhonnosti (z hlediska právních zásad šlo o porušení zásady netrestat ex post facto). Zároveň 

docházelo k diskriminačnímu jednání úřadů a k chybným výkladům zákona úředníky 

rozhodujícími o přidělení občanství. Tyto diskriminační prvky sice postihovaly i neromské 

obyvatelstvo, nicméně Romové se stali jejich obětí v mnohem větší míře (s ohledem na jejich 

tradiční životní styl, situace způsobené sociálním inženýrstvím předchozího režimu, kdy byli 

Romové uměle sestěhováváni či naopak „rozptylování“ po území Československa, i s ohledem 

na jejich všeobecně špatné sociální postavení) [Balabánová 1999: 267-270]. 

Obecně lze tedy období mezi lety 1990 a 1989 popsat jako dobu ignorování fenoménu 

rasismu, kdy jiné problémy transformace zastínily neutěšený stav hlavně romské menšiny, 

včetně dopadů diskriminace, institucionálního rasismu i otevřeně rasistických útoků, včetně 

vražd. 

4.2 Položení základů agendy boje proti rasismu 

Další období můžeme vymezit přibližně lety 1997 a 2005, přičemž do roku 2000 proběhla řada 

podstatných změn, které v mnohém ukončili „divokou“ éru 90. let. Ačkoli rok 2000 můžeme 

chápat jako pomyslný mezník, po němž se vývoj zpomalil, nerozděluji záměrně toto období na 

dvě samostatná, protože i po roce 2000 pokračovaly trendy započaté před ním, pouze s menší 

intenzitou. 

Situace se v tomto období změnila na politické scéně: Klausova druhá vláda v samém 

závěru svého působení schválila první rozsáhlý dokument věnující se romské problematice 

včetně diskriminace a rasismu, tzv. Bratinkovu zprávu. Zde sehrála důležitou roli Rada pro 

národnosti vlády ČR, která už v roce 1996 ustavila ad hoc pracovní skupinu pro záležitosti 

občanů romské národnosti, v jejíž gesci následně zpráva vznikla. Nastupující Tošovského vláda 

pak vůbec poprvé věnovala problematice rasismu prostor ve svém programovém prohlášení. 

Ve volbách v roce 1998 se navíc do Poslanecké sněmovny po šesti letech nedostali Republikáni. 

První projevy politické vůle k problematizaci rasismu mohou souviset i s celkovou 

proměnou veřejného mínění. Příčiny této proměny byly pravděpodobně velmi komplexní a je 

nad možnosti této práce je v plné šíři objasnit. Můžeme nicméně vysledovat několik 
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významných jevů. Právě v této době se v Česku získává na síle první generace nevládních 

aktivistů a z řad veřejnosti se začínají rekrutovat aktivnější a početnější obránci lidských práv. 

Výrazné jsou aktivity Hnutí občanské solidarity a tolerance (HOST), které systematickým 

mapováním rasově motivovaných trestných činů přispělo ke změně práce policie [Kalibová, 

Cakl 2007]. 

Do souvislosti s aktivizací občanské společnosti můžeme dát i podání ústavní stížnosti 

dvanácti Romů v minulosti neoprávněně zařazených do zvláštních škol. K podání stížnosti 

došlo v červnu 1999 a o osm let později kauza vyústila ve známé rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice [ESLP 2007: 5]. Podle tohoto 

rozhodnutí se Česká republika provinila tím, že romským dětem neposkytla dostatečné právní 

záruky proti zneužití diskrečních pravomocí svých správních orgánů, které rozhodují o zařazení 

dítěte do zvláštní (dnes praktické) školy, a umožnila tak jejich diskriminaci ve vzdělávacím 

systému [ibid.: 47]. 

Významnou událostí je pak vražda súdánského studenta Abdelradiho z listopadu 1997, 

která vyvolala odpor široké veřejnosti k agresivním projevům neonacistů a sjednotila 

společenské elity včetně těch politických ve vyjádření nesouhlasu s rasismem. Tato událost 

mohla přispět k tomu, že se veřejné mínění (alespoň částečně) distancovalo od agresivity 

pravicových extremistů a stalo se vůči takto otevřeným projevům rasismu citlivější.16 Právě 

s částečnou ztrátou veřejné podpory a větší izolovaností souvisí i postupná dezintegrace této 

generace pravicově extremistické scény [rozhovor 3].  

Ke změnám došlo i na poli ústřední státní správy. Jsou zakládány nové instituce při 

Úřadu vlády: Mezirezortní komise pro záležitosti romské menšiny (říjen 1997) a Rada vlády 

pro lidská práva (prosinec 1998), je zřízena funkce zmocněnce pro lidská práva, které se ujal 

v září 1998 Petr Uhl. Podstatným momentem je též přijetí zákona o veřejném ochránci práv 

v listopadu 1999. Oproti dřívějšímu období, ve kterém tuto agendu částečně zajišťovala Rada 

vlády pro národnostní menšiny, se tak najednou objevuje propracovanější institucionální 

struktura, která se problémem rasismu zabývá dlouhodobě a systematicky. 

Vytvoření institucionálního zázemí a celková proměna přístupu se projevily i ve snaze 

vládních institucí problém sledovat a hodnotit. Kromě již zmíněné Bratinkovy zprávy se 

objevují i další dokumenty. Ministerstvo vnitra začalo v roce 1997 pravidelně monitorovat 

                                                 
16 Vnucuje se otázka, proč masivní odpor veřejnosti vyvolala právě vražda studenta ze Súdánu, ačkoli česká 

veřejnost sledovala v předchozích letech i v té době jiné brutální útoky vedené proti českým Romům. V souvislosti 

s liknavým přístupem soudů trestání rasově motivovaného násilí a s všeobecně rozšířeným českým anticikanismem 

se k úvaze nabízí hypotéza, že romské oběti rasistických vražd neměly v očích veřejnosti takový symbolický 

význam, resp. že toto násilí česká veřejnost mlčky tolerovala. 
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extremismus včetně rasistických projevů a vydávat každoroční zprávy o extremismu, nově 

zřízená Rada vlády pro lidská práva pak začíná pravidelně hodnotit stav dodržování lidských 

práv v ČR. 

Jistý vliv mohlo mít na změny chování státních orgánů i přijetí Rámcové úmluvy 

o ochraně národnostních menšin, resp. její nabytí účinnosti v dubnu 1998, a příprava na vstup 

do Evropské unie, která vyžadovala po České republice mimo jiné i přijetí opatření pro boj 

s diskriminací a pro efektivní integraci romské menšiny. 

Větší zájem o problematiku na politické scéně je doprovázen i zklidněním situace ve 

společnosti. Jak již bylo napsáno, koncem 90. let výrazně oslabila krajní pravice a úbytek 

etnicky motivovaného násilí extremistů nebyl (dočasně) nahrazen ve větší míře jinými formami 

násilí z nenávisti. 

4.3 Éra zelených ministrů pro lidská práva a postupné zhoršení situace 

Za začátek třetího období můžeme označit roky 2005 a 2006, za konec pak zhruba rok 2009. 

Vývoj v tomto období je charakteristický postupným zhoršováním bezpečnostní situace 

národnostních menšin a celkovou radikalizací veřejného diskursu. To ale ještě není 

doprovázeno úpadkem agendy v politickém diskursu. V druhé Topolánkově vládě agendu 

lidských práv aktivně prosazovala Strana zelených. Angažmá jejích ministrů Džamily 

Stehlíkové a Michaela Kocába můžeme dokonce vnímat jako výrazné vzepětí agendy oproti 

předchozím obdobím. I na základě působení těchto ministrů dochází k dalšímu zdokonalení 

institucionální zázemí agendy boje proti rasismu a prohlubuje se reflexe této problematiky. 

Bezesporu nejvýraznějším krokem bylo v tomto ohledu založení Agentury pro sociální 

začleňování v romských lokalitách v roce 2008. Zmiňme ale také, že od roku 2005 vydává Rada 

vlády pro záležitosti romské menšiny každoroční zprávy o stavu romských komunit, v principu 

navazující na Bratinkovu zprávu. 

Výše zmíněné zhoršení situace se projevilo v několika ohledech. Celkově se radikalizuje 

veřejný diskurs, k napětí svými výroky začínají přispívat (především komunální) politici. Na 

rozdíl od 90. let se ale nejedná o členy otevřeně extremistických politických stran, ale 

o představitele mainstreamových, demokratických stran.17 Postupně se začínají xenofobní 

                                                 
17 Známé jsou např. výroky starostky jednoho z ostravských městských obvodů a později senátorky Liany 

Janáčkové z roku 2006. Na jednání s občany mimo jiné prohlásila: „Bohužel jsem rasista, nesouhlasím s integrací 

Cikánů, aby plošně byli po obvodu. Bohužel, vybrali jsme (kolonii) Bedřišku, takže tam budou, s vysokým plotem, 

s elektřinou.“ Místostarosta Jezerský na tomtéž jednání řekl: „Vystavte mi potvrzení, že mohu mít střelnou zbraň 

a že mi dáváte svolení, abych to vystřílel, a já to půjdu udělat.“ Vůbec nejznámější jsou nejspíš výroky vsetínského 

starosty Jiřího Čunka z KDU-ČSL, který v souvislosti se sociální pomocí státu veřejně prohlásil: „To se budete 

muset jet někam opálit, začít dělat s rodinou binec, na náměstí dělat ohně.“ [Kostlán 2013c] 



34 

 

a rasistické výroky objevovat i ve vyšších patrech politiky, přičemž jakýmsi pomyslným 

vrcholem je projednávání doporučení Rady Evropské unie o opatřeních v oblasti integrace 

Romů v Senátu v červenci 2013, kdy na půdě horní komory českého parlamentu padly výroky, 

které výrazně rezonovaly ve společnosti a pohoršily část veřejnosti i lidskoprávní organizace.18 

4.4 Úpadek agendy boje proti rasismu 

Trendy zhoršující se bezpečnostní situace menšin a postupné radikalizace veřejného diskursu 

nastoupené v předchozím období pokračovaly i v následujících letech. Od roku 2010 ale začaly 

pronikat ve větší míře i do politického diskursu. To se projevilo především po volbách 2010. 

Nečasova vláda postupně utlumovala agendu lidských práv – neobsadila post ministra pro 

lidská práva a po neshodách s Michaelem Kocábem a jeho odchodu z postu zmocněnce pro 

lidská práva zůstával několik měsíců prázdný i tento úřad. I po následném dosazení Moniky 

Šimůnkové do této pozice bylo nadále symptomatické, že se premiér se zmocněnkyní téměř 

nesetkával a její agendě věnoval minimální pozornost [rozhovor 2]. 

Jakkoli je obtížné prokázat přímou souvislost s vývojem problému, nelze opomenout, 

že se toto období kryje s ekonomickou krizí. Ta po roce 2008 zasáhla i českou společnost 

a především v sociálně a ekonomicky slabších periferních regionech mohla mít vliv na 

radikalizaci části společnosti, která byla krizí nejvíce postižena. Roli hrálo i krizí vyvolané 

a necitlivou sociální politikou Nečasovy vlády posílené zhoršení situace obyvatel sociálně 

vyloučených (z velké části romských) lokalit a následná změna strategií obživy části z nich 

[rozhovor 1]. V důsledku se zhoršila bezpečnostní situace v okolí těchto lokalit, stoupla 

kriminalita a celkově se tak zkomplikovalo soužití majority se sociálně vyloučenými vrstvami 

obyvatel, zjednodušeně označovanými etnickou nálepkou. 

V roce 2009 došlo ve Vítkově k brutálnímu útoku na dům obývaný romskou rodinou, 

při kterém byla doživotně zmrzačena dvouletá dívka. Pachatelé byli později odsouzeni za pokus 

o vraždu s rasovým motivem. Nejviditelnějšími projevy radikalizace společnosti se ale v tomto 

období staly tzv. protiromské pochody, resp. pokusy o pogromy v sociálně vyloučených 

romských lokalitách. Z nejsledovanějších jmenujme Janov v roce 2008, Šluknovsko 2011 

a konečně sérii pochodů v Duchcově, Českých Budějovicích, Ostravě a dalších městech v roce 

2013. Od rasisticky motivovaného násilí z 90. let se odlišují protiromské pochody především 

                                                 
18 Např. Jaroslav Zeman (ODS): „Co mám říkat jako zaměstnavatel svým 200 lidem, že platí daně, chodí do práce, 

samoživitelky se klepou o práci, a na druhou stranu romská, cikánská komunita nechodí do práce a jenom žije 

z jejich daní.“ Jaroslav Kubera (ODS): „Že nejsou pracovití, to je lež lží. Cikán je schopen vykopat třistametrový 

příkop, aby z něj vyndal kabel, který potom prodá ve sběrně, ale ještě před tím ho musí vypálit.“ [Kostlán 2013b] 
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svou masovostí a schopností oslovit širší veřejnost, která se jinak nehlásí k pravicově 

extremistickým hnutím. Neonacistické skupiny tak fungovaly spíše jako jakási kondenzační 

jádra nepokojů, některé akce se dokonce obešly zcela bez přispění extremistů (např. pochody 

na českobudějovickém sídlišti Máj). Naopak pokus ultrapravicové skupiny Čeští lvi o využití 

napětí k vlastní prezentaci v podobě série rasistických pochodů nazvané Czech lion tour skončil 

fiaskem. 

Obecně tedy můžeme shrnout, že etnická nesnášenlivost v tomto období pronikla ve 

větší míře do společenského mainstreamu a její otevřené projevy přestaly být výsadou 

extremistů. A to jak na úrovni politické reprezentace, tak v rovině veřejného mínění. 

4.5 Na prahu nové vlny zájmu? 

Poslední identifikovaná fáze vývoje problému je oproti předešlým výrazně kratší, zasahuje do 

současnosti, a je proto těžké získat potřebný odstup k jejímu hodnocení. K výraznému zlomu 

dochází na přelomu let 2013 a 2014, změna se týká jak společenského napětí, tak posílení 

agendy na politické úrovni. 

Na vládní úrovni je předěl spojen se změnou politické reprezentace. Poprvé od roku 

2010 je opět obsazen post ministra pro lidská práva, který je navíc v osobě Jiřího Dienstbiera 

bezprecedentně spojen s výkonem funkce předsedy Legislativní rady vlády, což výrazně 

posiluje jeho pozici. Na začátku roku 2014 byla navíc zvolena veřejnou ochránkyní práv Anna 

Šabatová, která podle oslovených expertů klade na problematiku rasismu větší důraz než její 

předchůdci.  

Jako určitý posun zpět je možné vnímat úspěch hnutí Úsvit, které mimo jiné těžilo 

z anticikanistických nálad české veřejnosti v předchozím období. Ačkoli je možné vnímat celou 

řadu paralel s úspěchy Republikánů v 90. letech, je pozice Úsvitu jiná. Nápadná je zde role 

reputačního štítu (viz kapitolu 2.5). Ústředním tématem Úsvitu byl boj za přímou demokracii, 

navíc sám lídr hnutí má mimoevropský původ, takže obvinění z rasismu mohla být snadno 

odrážena. Zásadním rozdílem je též skutečnost, že Úsvit nevybudoval klasickou stranickou 

strukturu a nevytvořil si členskou základnu. Jako důsledek modelu hnutí o devíti členech je 

možné chápat nestabilitu a nedávný rozpad poslaneckého klubu, který na rozdíl od Republikánů 

přišel už rok a půl po prvním volebním úspěchu. 

Po letních nepokojích v roce 2013 dochází i k částečnému zklidnění společenského 

napětí. To souvisí s rozkoly v ultrapravicovém hnutí, jehož příslušníci tak přestávají hrát roli 

podněcovačů rasistických pochodů [rozhovor 3]. Zároveň došlo k jisté únavě veřejnosti 

a deziluzi z efektu protiromských pochodů, vliv má i efektivnější práce státní správy 
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a  v sociálně vyloučených lokalitách. Shoda mezi oslovenými experty panuje též v kladném 

hodnocení aktivnějšího a konstruktivnějšího přístupu mnoha samospráv. 

Přes řadu popsaných pozitiv ale nelze kladné hodnocení tohoto posledního období 

uspěchat. Relativní klid v roce 2014 nemusí svědčit o žádném dlouhodobém trendu, na začátku 

roku 2015 navíc prožila česká společnost vypjatou islamofobní kampaň a v souvislosti s vlnou 

uprchlíků ze severní Afriky a Blízkého východu se i u nás zvedá vlna odporu k přistěhovalcům. 

Je tak možné, že soužití s Romy coby dominantní téma českých rasistů bylo pouze nahrazeno 

xenofobií zaměřenou na přistěhovalce a muslimy. 

Dalším důvodem k opatrnosti při hodnocení tohoto období jsou též plány ministra Jiřího 

Dienstbiera na restrukturalizaci Agentury pro sociální začleňování a s nimi související odvolání 

Martina Šimáčka z postu jejího ředitele. Vyváženější hodnocení reálných dopadů těchto kroků 

bude možné až s náležitým odstupem. 

4.6 Shrnutí 

Na základě provedené analýzy událostí můžeme shrnout, že vnímání rasismu coby 

veřejněpolitického problému se během posledních 25 let výrazně proměnilo a že tento vývoj 

nebyl zdaleka lineární. Ačkoli dlouhodobá tendence se jeví spíše pozitivně, je to dáno 

především dramatickou situací v 90. letech, kdy byl rasismus jako problém do značné míry 

opomíjen. V tomto smyslu došlo k zásadním změnám na konci 90. let. Především v letech 2009 

až 2013 jsme ale byli svědky postupného opadnutí zájmu o problém, které bylo doprovázeno 

i rostoucím společenským napětím a útoky především na romskou menšinu. 

 Zásadnější změny v přístupu k problému rasismu se kryjí se změnami politické 

reprezentace. V 90. letech se zájem výrazně zvýšil po nástupu Tošovského vlády, naopak 

po roce 2010 Nečasova vláda tuto agendu do značné míry ignorovala (ani v tomto případě ale 

nelze stav srovnávat s 90. lety) a v roce 2014 se k tématu vrátila Sobotkova vláda. Souvislost 

můžeme ale spatřovat i s celospolečenským vývojem. Na konci 90. let došlo po vraždě 

súdánského studenta k větší akcentaci problematiky rasismu a celospolečenské vlně odporu 

proti rasismu, změna v roce 2013 přišla po vypjatém roce protiromských pochodů a dalších 

projevů rasové nenávisti, které ovšem v postižených regionech pouze zvýšili napětí a nepřispěly 

k řešení problémů. Vliv na kultivaci prostředí oproti 90. letům mohla mít i postupná integrace 

do demokratický mezinárodních struktur (Rada Evropy a Evropská unie), které po České 

republice požadovaly určitý standard dodržování lidských práv. 

V souvislosti s hlavním cílem práce nám tato zjištění pomáhají zmapovat diskursivní 

prostředí vzniku analyzovaných dokumentů. Umožňují nám vnímat jejich jazyk v kontextu 
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doby a událostí na politické scéně, na pozadí vývoje institucionálního aparátu specializovaného 

na sledovanou agendu i ve vzájemné souvislosti jednotlivých textů. Tento kontext je nutné 

doplnit o výklad rolí a vzájemných vztahů jednotlivých aktérů, kterému je věnována následující 

kapitola. 
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5. Analýza aktérů 

Vzhledem k ohraničení zkoumaného diskursu se v analýze aktérů zaměřuji primárně na ty 

aktéry, kteří se podílejí na tvorbě analyzovaných dokumentů. Jedná se o instituce ústřední státní 

správy, tedy ministerstva, orgány ministerstev a instituce zřizované vládou. Pro úplnost je 

nicméně třeba zahrnout i další aktéry, ať už se jedná o představitele veřejné moci (Veřejný 

ochránce práv, samosprávy) nebo nevládní organizace, veřejnost, pravicové extremisty či 

ohrožené menšiny. 

 Nejprve věnuji pozornost jednotlivým aktérům a charakteristice jejich vztahu 

k problému. Výklad rozdělím na vládní aktéry, další orgány veřejné moci a nakonec se zaměřím 

na nestátní aktéry. U každého aktéra se pokusím na základě literatury, dokumentů a expertních 

rozhovorů určit, jaký vztah má k problematice rasismu, jaká východiska ovlivňují jeho pohled 

na tuto problematiku a jakým způsobem ovlivňuje ostatní aktéry. 

5.1 Vládní aktéři 

5.1.1 Vláda ČR (jako politický orgán) 

Vládou ČR zde rozumím kolektivní politický orgán, sbor ministrů, nikoli specializované orgány 

Úřadu vlády, o kterých píši níže. Během let 1990-2014, na které se ve své analýze zaměřuji, se 

vystřídalo čtrnáct vlád, z nichž všechny se nějakým způsobem k problematice rasismu 

vztahovaly, byť některé jen velmi obecně a povrchně. Zdrojem poznání postojů jednotlivých 

vlád k rasismu pro mě byla především jejich programová prohlášení. Jakkoli je zřejmé, že 

deklaratorní přihlášení se k jakýmkoli záměrům má jen velmi omezený vliv na jejich konečnou 

realizaci, pro můj záměr zkoumat vymezení problému je užití takovéhoto zdroje informací 

legitimní. Sleduji především, jak aktéři problém formulují. Proto je pro mě přítomnost či 

nepřítomnost tohoto tématu v programových prohlášení důležitým indikátorem, neboť ukazuje, 

jakou váhu ta která vláda problému přikládá a jak chápe jeho základní parametry. 

 Postoj vlád k této problematice je poměrně proměnlivý. Společným jmenovatelem, 

který můžeme přiřknout všem čtrnácti vládám, je důraz na dodržování lidských práv a snaha 

budovat demokratickou společnost a právní stát. Přinejmenším tuto sdílenou hodnotu můžeme 

chápat jako vyjádření odporu k rasismu a jakýmkoli jiným druhům diskriminace. To 

neznamená, že by všechny vlády vyjádřily odpor přímo k rasismu nebo k jeho různým formám. 

Můžeme ale shrnout, že mezi vládami nebyla žádná, která by se formálně nehlásila 

k souboru liberálních a demokratických hodnot, mezi které bezesporu zavržení rasismu patří. 



40 

 

 Jak ukázala analýza událostí, Tošovského vláda poprvé explicitně problematizovala 

nedodržování práv národnostních menšin a rasismus, včetně symbolické roviny reprezentované 

přihlášením se k vybudování důstojného památníku romského holocaustu v Letech u Písku. 

U pozdějších vlád se objevují širší či užší výčty různých aspektů rasismu a xenofobie. Např. 

Špidlova vláda uchopila ve svém prohlášení problém velmi komplexně – zdůrazňovala hodnotu 

lidských práv obecně, vnímala rasismus v kontextu trestné činnosti extremistů, ale všímala si 

i problematiky sociálního vyloučení Romů nebo kulturního a symbolického uznání 

menšinových národností. Naopak Rusnokova vláda celý problém redukovala v podstatě jen na 

boj proti násilným útokům pravicových extremistů. 

 Z hlediska vlivu na ostatní aktéry je vláda pochopitelně klíčovou silou (jakkoli její 

postavení závisí na podpoře Poslanecké sněmovny). Určuje, kolik pozornosti bude této 

problematice věnováno (např. tím, zda přiřadí některému z ministrů agendu lidských práv), jaké 

pozornosti se dostane již existujícím institucím (např. zmocněnci pro lidská práva), jak budou 

s problémem pracovat jednotlivé resorty, či jak jej promítne do své legislativní činnosti. 

5.1.2 Ministr pro lidská práva 

Agenda lidských práv je a v minulosti již několikrát byla svěřena přímo členům vlády, ve všech 

případech ministrům bez portfeje. Post ministra pro lidská práva v minulosti obsadila Špidlova 

vláda. Tuto funkci v ní vykonával Petr Mareš. Ve druhé Topolánkově vládě se o tento post 

přihlásila Strana zelených, která jej obsadila nejprve Džamilou Stehlíkovou a později 

Michaelem Kocábem, který funkci vykonával i po pádu Topolánkovy vlády jako člen vlády 

Fischerovy. Po téměř čtyřleté odmlce dosadila aktuálně úřadující Sobotkova vláda do funkce 

Jiřího Dienstbiera. 

V případě všech čtyř ministrů platí, že jejich dosazením vlády dávaly agendě lidských 

práv jistou prioritu a tuto agendu svěřovaly politikům, kteří se otevřeně deklarovali jako 

zastánci lidských práv. Za vlád, které tuto problematiku marginalizovaly, nebyl post vůbec 

obsazen. Lze tudíž shrnout, že ministři pro lidská práva obecně kladli na problematiku rasismu 

a xenofobie značný důraz a podporovali spíše širší vymezení tohoto problému a zahrnutí i méně 

explicitních forem rasismu a rasové diskriminace. 

Ministr pro lidská práva má coby člen vlády vliv na její kolektivní rozhodnutí, zároveň 

pod jeho působnost spadá činnost odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády 

a Agentury pro sociální začleňování. Tím jsou vymezeny pravomoci plynoucí přímo z této 

funkce. Reálný vliv ministra pro lidská práva se ale lišil v jednotlivých vládách. Vliv mohlo mí 

složení vládní koalice a politická příslušnost ministra k té které straně, především je ale třeba 
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sledovat další agendy, které byly tomuto členu vlády svěřeny. Z tohoto pohledu měli nejmenší 

možnosti „zelení“ ministři Džamila Stehlíková a Michael Kocáb, kterým kromě této agendy 

nebyla svěřena žádná jiná. O něco lépe si vedl Petr Mareš z US-DEU, který měl jako 

místopředseda vlády na starosti též výzkum, vývoj a lidské zdroje. Výrazně lepší je v tomto 

ohledu postavení Jiřího Dienstbiera, který je též předsedou legislativní rady vlády a má tak vliv 

na legislativní činnost vlády. 

5.1.3 Zmocněnec pro lidská práva 

Funkce zmocněnce pro lidská práva byla poprvé obsazena za Zemanovy vlády v roce 1998, kdy 

se jí ujal Petr Uhl. Zřízení této funkce úzce souviselo s ustavením Rady vlády pro lidská práva 

(viz níže), které zmocněnec předsedal. Ještě ta Zemanovy vlády byl Petr Uhl nahrazen Janem 

Jařabem, který v letech 2002 až 2004 působil paralelně s prvním ministrem pro lidská práva 

Petrem Marešem. Za Grossovy a Paroubkovy vlády vykonával funkci Svatopluk Karásek. Na 

jeho místo v roce 2006 dosadila první Topolánkova vlády Jana Litomiského. Za druhé 

Topolánkovy vlády a částečně i za vláda Fischerovy působil Litomiský ve funkci paralelně 

s ministry pro lidská práva Stehlíkovou a Kocábem. Michael Kocáb jej po rezignaci na 

ministerský post ve funkci nahradil. Po jeho odchodu z funkce za Nečasovy vlády zůstal post 

pět měsíců neobsazen, než do něj byla dosazena Monika Šimůnková. Od jejího odvolání 

Rusnkovou vládou zůstává post neobsazen. 

 Kompetence zmocněnce pro lidská práva zahrnovaly oblasti lidských práv, 

problematiku národnostních menšin a zvlášť romské menšiny, sociální začleňování, osoby se 

zdravotním postižením a spolupráci s neziskovými organizacemi. 

5.1.4 Agentura pro sociální začleňování 

Odbor pro sociální začleňování byl jako organizační složka Úřadu vlády zřízen v roce 2008 

druhou Topolánkovou vládou. Původně nesl název Agentura pro sociální začleňování 

v romských lokalitách. K jejímu vytvoření se vláda zavázala již ve svém programovém 

prohlášení a realizaci tohoto kroku obstarala ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. 

Smyslem zřízení této instituce byla podpora samospráv při vytváření a realizaci programů 

v jejich problémových lokalitách trpících sociálním vyloučením. 

 V roce 2012 byl z názvu Agentury vypuštěn explicitní odkaz na romské lokality, což 

podtrhlo primárně socioekonomické chápání sociálního vyloučení [rozhovor 1]. Etnicita 

obyvatel vyloučených lokalit a problémy s ní spjaté (tedy i dopady rasismu a xenofobie) jsou 

nicméně Agenturou vnímány velmi citlivě. Smyslem této instituce je bojovat proti sociálnímu 
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vyloučení všech, kteří se v této situaci ocitli, včetně příslušníku etnické majority. Zároveň se 

vyhýbá determinaci Romů jako sociálně vyloučeného etnika. Z těchto důvodů se Agentura 

vyhýbá etnickému vymezení problému a rasismus vnímá jen jako jednu z příčin sociálního 

vyloučení. 

 Agentura prosazuje svůj vliv především ve spolupráci s obcemi. Za šest let svého 

působení navázala spolupráci s cca 60 samosprávami. Spolupráce probíhá ve čtyřech oblastech, 

Agentura pomáhá zajišťovat dialog klíčových aktérů (Lokální partnerství), mapovat současný 

stav (situační analýzy), navrhovat strategii řešení problémů (strategické plány) a získávat na 

jejich realizaci prostředky (projektové poradenství).19 

 Agentura též omezeně a neformálně působí jako součást expertního zázemí vlády na 

politické vymezení problému a formulaci politik. Její existence přispěla k fixaci tématu a jejího 

pohledu na něj v politickém diskursu, jakkoli nadále platí, že míra pozornosti, kterou vlády 

problematice rasismu věnují, stojí a padá s jejich politickou vůlí. 

5.1.5 Rada vlády pro národnostní menšiny 

Dnes tvoří Rada vlády pro národnostní menšiny součást odboru lidských práv a ochrany menšin 

Úřadu vlády. Kořeny této instituce ale sahají hluboko před listopad 1989 a souvisí s federalizací 

Československa. Po změně režimu získala Rada nový význam v souvislosti se změnou přístupu 

k lidským právům. Až do roku 1997 se jednalo o jedinou vládní instituci zajišťující ochranu 

práv národnostních menšin.20 

 Jak vyplývá z přehledu její činnosti na webu Úřadu vlády21, věnovala se Rada různým 

aspektům soužití romské menšiny s etnickou majoritou. Reflektovala rasově motivované 

násilné útoky na Romy, problémy se získáváním občanství pro Romy se slovenským původem, 

věnovala se podpoře romské kultury, národnostního tisku, televizních a rozhlasových pořadů či 

pietní úpravě místa bývalého pracovního tábora v Letech. 

V roce 1996 byla v rámci Rady zřízena ad hoc pracovní skupina pro záležitosti občanů 

romské národnosti, jejímž „cílem bylo monitorovat a objektivizovat informace ve vybraných 

místech interetnických konfliktů a předsedovi Rady posléze předkládat návrhy na možná 

řešení“22. 

V tomto smyslu tedy Rada pro národnosti suplovala úlohu pozdější Rady vlády pro 

záležitosti romské menšiny. Po jejím zřízení (1997) se Rada pro národnosti věnuje spíše 

                                                 
19 Viz webové stránky Agentury: http://www.socialni-zaclenovani.cz/nastroje-asz  
20 Viz webové stránky Vlády: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/  
21 Dostupné on-line na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/kalendar-zasedani-rady-1432/  
22 Dostupné on-line na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/romove-1424/  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/nastroje-asz
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/kalendar-zasedani-rady-1432/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/romove-1424/
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podpoře národnostních práv ve smyslu práv kulturních, problematika dopadů rasismu a dalších 

sociálních dopadů diskriminace menšin se přesouvá do kompetence nově zřízených institucí. 

5.1.6 Rada vlády pro lidská práva 

Stejně jako Rada pro národnosti je součástí odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu 

vlády. Byla zřízena na konci roku 1998. Jejím úkolem je zjišťovat míru dodržování 

vnitrostátními právními předpisy (zejména Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod) 

i mezinárodními smlouvami stanovené ochrany lidských práv. Součástí její agendy je i ochrana 

práv národnostních menšin, včetně ochrany před rasismem a diskriminací. Kromě sledování 

stavu lidských práv předkládá vládě i doporučení k řešení zjištěných problémů a nedostatků. 

Měl by jí předsedat zmocněnec pro lidská práva, jehož funkce je ale v současnosti neobsazená. 

5.1.7 Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

Poslední z trojice orgánů zřízených v rámci odboru lidských práv a ochrany menšin (vedle 

dalších, které nejsou pro téma této práce relevantní) je Rada vlády pro záležitosti romské 

menšiny. Byla zřízena v roce 1997 ještě druhou Klausovou vládou jako Meziresortní komise 

pro záležitosti romské menšiny. K přejmenování na Radu došlo v roce 2001. V roce 2010 

Fischerova vláda posílila pravomoci Rady tak, aby mohla ovlivnit implementaci Koncepce 

romské integrace. 

Agenda Rady zahrnuje řadu oblastí, v nichž jsou příslušníci romského etnika v ČR 

diskriminováni. Všímá si kulturních a politických práv, ale i nepříznivých podmínek v sociální 

oblasti (diskriminace na trhu práce, na trhu s bydlením, ve vzdělávacím systému) a dopadů 

otevřeného rasismu. Rasismus a různé formy diskriminace na základě etnicity, které lze pod 

tento pojem zahrnout, vnímá Rada jako ústřední problém. Etnickou rovinu všech problémů, 

kterými se zabývá, vnímá jako klíčovou příčinu. 

Jakožto poradní orgán vlády má Rada možnost (byť závislou na politické vůli) 

ovlivňovat politiky související s její agendou, spolupracuje s ostatními orgány (ministerstvy 

a dalšími správními orgány), vyjadřuje se k jejich strategickým dokumentům a sama důležité 

strategické a koncepční materiály vytváří. 
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5.2 Další ústřední orgány státní správy 

5.2.1 Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra je důležitým aktérem, protože zajišťuje boj proti rasově motivované 

(především násilné) trestné činnosti a bezpečnostním hrozbám souvisejícím s rasismem 

a xenofobií. Jeho úloha tedy souvisí s nejvíce křiklavými projevy rasismu, ať už se jedná 

o jednotlivé útoky extremistů nebo o destabilizaci bezpečnostní situace v regionech se silným 

sociálním a mezietnickým napětím. 

Právě úzké zaměření MV na bezpečnostní politiku souvisí i s restriktivním výkladem 

pojmu rasismus. Ministerstvo si nevšímá skrytých forem rasismu nesouvisejících bezprostředně 

s kriminální činností a bezpečnostními hrozbami. Rasismus nevnímá v souvislosti s ostatními 

negativními sociálními jevy postihujícími národnostní menšiny v Česku, ale v souvislosti 

s jinými projevy extremistů (ať už se jedná o násilí skupinek hooligans nebo naopak aktivity 

protirasistických iniciativ navázaných na krajní levici) a v souvislosti s bezpečností ve 

vyloučených lokalitách. Dalším aspektem rasismu, který můžeme považovat za součást 

vymezení problému charakteristického pro MV, je rasismus příslušníků bezpečnostních složek, 

kterému se MV snaží čelit formou různých preventivních aktivit a cíleným vyhledáváním 

extremistů v řadách policie či armády [rozhovor 3]. 

S příslušnými odbory Úřadu vlády MV interaguje při tvorbě strategických dokumentů 

(materiály MV a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na sebe explicitně odkazují) 

a podílí se tak na formulaci obecnějšího vymezení problematiky rasismu.  

5.2.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV je pro tuto analýzu důležité především pro jím spravovanou agendu sociálního 

vyloučení. Způsob, jakým tento problém chápe (vycházím ze Strategie sociálního začleňování) 

je primárně socioekonomický, dopady rasismu a v jeho důsledku zhoršené postavení zejména 

českých Romů ministerstvo problematizuje jen okrajově. Přiznává sice etnický rozměr 

problému, ve svých dokumentech uvádí disproporční počty romských obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit, s etnickou rovinou nicméně nepracuje při tvorbě opatření boje proti 

sociálnímu vyloučení. 
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5.2.3 Další ministerstva 

Další ministerstva, která mohou mít vliv na vymezení problému, jsou Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo zdravotnictví či Ministerstvo spravedlnosti, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

MŠMT ovlivňuje diskurs o rasismu především v souvislosti se vzděláváním dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit a romských dětí. S etnickým rozměrem problému pracuje, vytváří 

programy na podporu romských žáků,23 na druhou stranu na této instituci dlouhodobě spočívá 

velká část odpovědnosti za segregaci romských dětí v praktických školách. 

Ministerstvo pro místní rozvoj zasahuje do agendy boje proti rasismu zprostředkovaně 

skrze svůj podíl na politice sociálního začleňování. Sociálně vyloučené lokality jsou součástí 

agendy Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně etnický rozměr problému MMR 

neproblematizuje a rasismus jako veřejněpolitický problém zůstává mimo jeho zájem. 

Ministerstvo spravedlnosti se rasismem zabývá v souvislosti s preventivními programy 

proti extremismu, do jeho agendy též spadá vymáhání práva v sociálně vyloučených lokalitách 

či stíhání rasově motivovaných trestných činů a s tím související vedení statistik. 

5.2.4 Český statistický úřad 

Český statistický úřad ovlivňuje formulaci a vymezení problému především prostřednictvím 

metodik umožňujících či neumožňujících získávání statistických údajů o příslušnících 

národnostních menšin. Schopnost ČSÚ zjistit etnicitu obyvatel se odvíjí od metodiky sběru dat 

(např. zda jsou formuláře vyplňovány za přítomnosti sčítacího komisaře), formulace otázek 

a užití pojmů (např. pojem etnická příslušnost nemusí být chápán všemi respondenty stejně), 

případně volba mezi otevřenými a uzavřenými otázkami [Simon 2009: 11-12]. 

5.3 Další orgány veřejné moci 

5.3.1 Veřejný ochránce práv 

Funkce veřejného ochránce práv byla zřízena zákonem č. 349/1999 Sb. V prosinci 2000 

Poslanecká sněmovna zvolila prvním ombudsmanem Otakara Motejla. Ve funkci se ještě 

vystřídali Pavel Varvařovský (2010) a Anna Šabatová (2014).  

Ochota zastávat se veřejně lidí, jejichž práva byla porušena, včetně diskriminovaných 

příslušníků etických menšin, je jedním z výrazných způsobů uplatňování vlivu veřejného 

                                                 
23 Přehled aktivit MŠMT na poli romské integrace je dostupný na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-

programy/specialni-vzdelavani  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialni-vzdelavani
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ochránce práv. Ombudsman je důležitým nezávislým hlasem, který se podílí na formování 

veřejného diskursu. 

Vedle verbální obhajoby diskriminovaných a jinak utlačovaných menšin ale podniká 

veřejný ochránce i praktické kroky. Zmiňme např. sčítání romských dětí v bývalých zvláštních 

školách provedené v letech 2011 a 2012 Pavlem Varvařovským, díky kterému se podařilo 

prolomit bariéru nezjišťování etnicity, kvůli které byla dlouhodobě bagatelizována 

problematika institucionálního rasismu v českém vzdělávacím systému [rozhovor 2]. 

Spolupůsobení s ostatními politickými aktéry spočívá především ve vzájemné podpoře 

s těmi aktéry, jejichž přístup k problematice rasismu je podobný jako přístup veřejného 

ochránce práv. V poslední době je výrazným momentem kooperace s ministrem pro lidská 

práva a předsedou legislativní rady vlády, který připravil zákony rozšiřující pravomoci 

veřejného ochránce práv [rozhovor 2].24 

5.3.2 Samosprávy 

Obce, resp. představitelé samosprávy, mají zásadní odpovědnost při řešení konkrétních 

konfliktních situací i dlouhodobějšího sociálního napětí ve vyloučených lokalitách na svém 

území. Mají své vlastní dotační politiky, programy sociálního bydlení, zřizují městskou policii, 

prostřednictvím územního plánování mohou částečně ovlivnit potenciál rozvoje sociálně 

vyloučených lokalit. 

 Vzhledem k množství obecních samospráv nelze souhrnně charakterizovat způsob, 

jakým obce problém vnímají a vymezují. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2012 uvádí, 

že v ČR v té době existovalo okolo 400 sociálně vyloučených lokalit [Zpráva o stavu romské 

menšiny za rok 2012: 113], zatímco obcí je v České republice přes 6000. Nehledě na skutečnost, 

že mnohé obce mají více než jednu vyloučenou lokalitu, je zřejmé, že sociální a etnické napětí 

(které se do značné míry váže na tyto lokality) je problémem méně než 10 % českých obcí. 

 Řada z těchto obcí aktivně spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a hledá 

konstruktivní řešení sociálních problémů. Jsou ale též známé případy, kdy lokální politici téma 

zneužívají, bagatelizují rasistické projevy a naopak odsuzují místní romské komunity či Romy 

(případně jiné menšiny) obecně.25 

                                                 
24 Veřejný ochránce práv by měl mít v budoucnu možnost navrhnout Ústavnímu soudu zrušení zákona či podávat 

antidiskriminační žalobu. 
25 Známé jsou případy z Ústeckého kraje. Primátorka Chomutova Ivana Řápková například proslula prosazováním 

represivních opatření. V březnu 2015 prosadila duchcovská koalice ČSSD, KSČM a DSSS zákaz sezení na 

betonových zídkách či vynášení židlí na veřejná prostranství [Město Duchcov 2015]. 
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5.3.3 Inspekční orgány 

Svou roli v boji proti rasismu, resp. ve vymezování tohoto problému, mohou mít též některé 

inspekční orgány. Česká školní inspekce je klíčovou institucí pro boj s institucionálním 

rasismem českého vzdělávacího systému. ČŠI pracuje ve svých materiálech s etnicitou dětí 

a všímá si jejich postavení v systému a spolupracuje s ostatními institucemi [Šojdrová, 

Bařinková, Borkovcová 2014]. 

 Potenciálně by mohly uplatňovat vliv další instituce. Aktivní byla v minulosti Česká 

obchodní inspekce, která prověřovala diskriminaci Romů zamezením vstupu na diskotéky 

apod. [Zpráva o stavu romských komunit za rok 2005: 26]. Potenciálně by k formulaci 

problému mohl přispět Státní úřad inspekce práce. 

5.4 Nestátní aktéři 

5.4.1 Neziskové organizace 

V ČR působí řada lidskoprávních, protirasistických neziskových nevládních organizací, které 

ovlivňují diskurs o rasismu, ať už tím, že se účastní celospolečenských diskusí na toto téma 

nebo přímo tím, že komunikují s orgány veřejné moci, sdělují jim svá stanoviska a snaží se 

ovlivňovat jejich chápání problému. Je obtížné hodnotit aktivitu NNO jako celku, neboť se od 

sebe jednotlivé organizace liší jak chápáním problému, ostatní agendou, tak mírou vlivu 

a schopností působit na ostatní aktéry. 

Spadají sem velké zavedené nevládní organizace jako Člověk v tísni, ale i organizace 

s mezinárodní strukturou jako Amnesty International, působí zde řada menších 

a specializovanějších organizací – např. In-Iustitia, která poskytuje právní pomoc obětem násilí 

z nenávisti, specifickou kategorií jsou grassrootové organizace vznikající a působící přímo 

v romských komunitách a potýkající se s důsledky rasismu v terénu. Jejich členskou základnu 

často tvoří sami Romové. Nejvýraznější z nich je ústecká organizace Konexe. Důležitou roli 

hrají též nadace přispívající finančně k řadě aktivit neziskového sektoru. Přímo problematikou 

rasismu se např. zabývá Open Society Fund Praha. 

5.4.2 Romové a ostatní menšiny 

Důležitým aktérem, kterého je třeba v analýze zmínit, jsou sami oběti a potenciální oběti 

rasismu, tedy v podstatě všechny etnické menšiny žijící na území ČR. Nemluvíme o homogenní 

skupině, ale o velmi členitém segmentu populace. Míra ohrožení každého jedince se odvíjí od 

mnoha faktorů. Zásadní je, ke které menšině přísluší, ale též s jakými dalšími viktimologickými 
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faktory se etnická příslušnost jedince pojí. Je evidentní, že příslušníci menšin kulturně 

a antropologicky blízkých české majoritě (tedy ti, jejichž odlišnost není zřejmá na první pohled) 

se neocitají v tak těžkých situacích jako Romové, mezi Romy samotnými jsou pak na tom hůře 

ti, kteří obývají sociálně vyloučené lokality. Kvalitativně jiný vztah má majorita k Vietnamcům, 

kteří často bývají oceňováni pro pracovitost, zároveň se ale často setkávají s nedůstojným 

přístupem majority a s řadou předsudků. 

Rasismem nejpostiženější jsou jednoznačně čeští Romové. Romské etnikum je na území 

ČR přítomno cca šest staletí a jejich dějiny jsou v podstatě dějinami různých forem diskriminace 

a pronásledování. Většinu dnešní romské populace v ČR tvoří původem slovenští Romové, 

kteří byli do Českých zemí přesunuti sociálně inženýrskými experimenty komunistického 

režimu. V té souvislosti byly rozbity i jejich tradiční společenské struktury, zároveň byli 

Romové nadále vystaveni nejrůznějším formám institucionálního rasismu a jako etnicky 

vymezená skupina byli systematicky odsouváni na okraj společnosti [viz např. Davidová 2004]. 

Problém sociálního vyloučení, který dnes posiluje averzi majority k romské menšině a úzce 

souvisí s rasistickými projevy všeho druhu, má tedy hluboké kořeny. 

Romové dlouho byli a z velké části stále jsou v otázce vymezení problematiky rasismu 

pasivními aktéry. Přesto se během druhé poloviny 20. stol. formovala nepočetná aktivní romská 

elita, která sama přispívá do diskuse o této problematice. V 90. letech byla aktivní politická 

strana Romská občanská iniciativa, dlouhodobě působícím výrazným subjektem je Společenství 

Romů na Moravě spojené s postavou Karla Holomka, vydávající noviny Romano Hangos. 

V posledních letech se do povědomí veřejnosti dostala převážně romská, i když nikoli etnicky 

definovaná Strana rovných příležitostí. Vývoji organizací reprezentujících romskou menšinu 

se podrobně věnuje Pavel Pečínka [Pečínka 2009: 63-83]. 

Vztah těchto aktivních romských elit k problematice rasismu a vůbec k problémům 

života českých Romů není jednotný. Zatímco ROI v minulosti koketovala s romským 

nacionalismem, SRNM se snažila spíše o integrační přístup. SRP se vztahuje převážně 

k socioekonomickým otázkám, podle svých webových stránek reaguje na „zhoršující se 

společenské postavení sociálně slabých vrstev.“26 Odkaz na Romy se v celém jejím programu 

objevuje jedinkrát, stejně je tomu s rasismem. Na etnické vymezení problému navazuje např. 

nezisková organizace Konexe působící v romských komunitách na severu Čech. 

                                                 
26 Viz www.s-r-p.cz  

http://www.s-r-p.cz/
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5.4.3 Pravicoví extremisté 

Pravicový extremismus se stal po změně politického režimu součástí života české společnosti. 

Nejrůznější fašizující skupiny, neonacisté a jiná rasistická hnutí svou otevřeně nenávistnou 

rétorikou a řadou rasově motivovaných násilných trestných činů včetně vražd upoutali 

pozornost veřejnosti, politiků i expertů právě k rasově motivovanému násilí, které zejména 

v 90. letech vévodilo diskursu o rasismu. Působila zde tehdy řada nacionalistických či přímo 

neonacistických organizacích obecně zahrnovaných pod hnutí skinheads, jakousi politickou 

platformou těchto hnutí představovalo Sdružení pro republiku – Republikánská strana 

Československa, přičemž její předseda Miroslav Sládek si dokázal alespoň dočasně vydobýt 

v rámci hnutí značnou autoritu, což mělo značný integrační a mobilizační význam. Detailnější 

rozbor vývoje ultrapravicové scény v 90. letech podává např. Miroslav Mareš ve studii 

Pravicový extremismus a radikalismus v ČR [Mareš 2003]. 

Po úpadku této první vlny rasistických hnutí na konci 90. let se postupně začíná 

etablovat jakási „druhá generace“ pravicových extremistů. Řada organizací a neformálních 

skupin vzniklých během první dekády 21. stol. se vyznačuje větší ideologickou propracovaností 

svých programů. Vedle anticikanismu se ve větší míře objevuje též antisemitismus, nicméně 

hlavním terčem útoků zůstávají i nadále Romové. Počínaje rokem 2008 nacházejí pravicový 

extremisté odezvu širší společnosti při pořádání protiromských pochodů, které jsou většinou 

prezentovány jako demonstrace proti kriminalitě. 

Pravicově extremisté hnutí je v současnosti politicky organizované v Dělnické straně 

sociální spravedlnosti (DSSS), která ovšem není tak úspěšná, jako byli v minulosti Republikáni, 

a to jak v rámci politické soutěže, tak v rámci sjednocení hnutí. Vedle ní působí např. 

radikálnější organizace Čeští lvi, která v roce 2013 stála za pokusem uspořádat sérii 

protiromských pochodů napříč Českou republikou, nazvanou Czech lion tour. Tyto radikálnější 

skupiny jsou ovšem ještě neúspěšnější při oslovování veřejnosti a ovlivňování veřejného 

diskursu než zmíněná DSSS. 

5.4.4 Média 

Vzhledem k povaze rasismu, který je úzce spjat se značným rozšířením stereotypních představ, 

předsudků a dalších zavádějících informací, sehrávají média klíčovou roli. Zásadním způsobem 

se totiž podílejí na selekci těchto informací, mohou je aktivně udržovat ve veřejném diskursu 

či se naopak podílet na jejich vyvracení. Vzhledem k různorodosti aktérů spadajících do této 

skupiny je v podstatě nemožné posoudit roli médií jako celku. Přinejmenším část médií 
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s vysokou sledovaností (resp. čteností) se ale podílí na šíření stereotypních představ 

o národnostních menšinách. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se např. v roce 2012 zabývala zpravodajstvím 

televize Nova. Výsledky provedené analýzy poukázaly na neobjektivní informování o romské 

menšině, šíření nepodložených informací a neopodstatněné zdůrazňování etnicity v případě 

trestných činů spáchaných Romy [Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vyslání za 

rok 2012: 46-48]. Z aktuálních kauz připomeňme např. článek MF Dnes o dluzích 

představitelky hlavní postavy filmu Cesta ven, kterému byla vyčítáno zjednodušování 

a spojování kauzy s etnicitou herečky. Způsob, jakým pracuje část komerčních médií 

s informacemi o Romech, popsal expresivně ve filmu Dělníci bulváru šéfredaktor serveru 

Extra.cz Pavel Novotný: „Slovo Rom (…) zvedne čtenost až o čtvrtinu. Naučili jsme to téenko 

i iDnes.cz, všechny.“ 

5.4.5 Veřejnost 

Veřejností v tomto kontextu rozumím především obyvatelstvo regionů výrazně postižených 

sociálním vyloučením. Zvýšená kriminalita, zhoršená bezpečnostní situace, ale i další sociální 

problémy sužující tyto regiony (vysoká nezaměstnanost, špatná vzdělanostní struktura) 

přispívají k frustraci části obyvatel těchto oblastí a stávají se živnou půdou pro radikalizaci 

postojů ve společenském mainstreamu. 

Tato frustrace vede část obyvatelstva k podpoře aktivit pravicových extremistů, k účasti 

na jejich pochodech (resp. pokusech o pogromy), případně k organizování vlastních, 

s neonacistickou scénou nespojených akcí namířených proti romských obyvatelům sociálně 

vyloučených lokalit. Radikalizace se projevuje i ojedinělými úspěchy rasistické DSSS 

v některých obcích (známý je případ Děčína, kde se zástupce DSSS stal radním). 

V potaz je ale třeba vzít i rozšíření rasistických představ mezi nejširší veřejností, včetně 

oblastí, kde příslušníci majority nepřicházejí s menšinovými etniky do kontaktu prakticky 

vůbec. Latentní rasismus, resp. anticikanismus jako jeho specifická forma, je v české 

společnosti velmi rozšířený. Podle průzkumů sdílí negativní vztah k Romům okolo 70 % české 

populace [Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2012: 128]. 

5.5 Zjištění analýzy 

Z přehledu aktérů vyplývá, že na způsob, jakým je v diskursu vládních dokumentů 

reprezentován rasismus, má vliv velmi různorodá směsice institucí a organizací. Vládní 

instituce jsou při svém vymezování problému ovlivňovány ostatními orgány veřejné moci, se 
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kterými musí nějakým způsobem kooperovat, resp. musí reagovat na jejich chápání problému. 

Vedle toho je ale činnost těchto institucí zakotvena v kontextu celospolečenského dění. 

Ovlivňuje jej činnost neziskových nevládních organizací a aktivita příslušníků rasismem 

ohrožených menšin, rasistické útoky extremistů i latentní rasismus široké veřejnosti na straně 

druhé. 

 Vyjmenované aktéry můžeme rozčlenit podle různých kritérií. Jedním z nich je už 

v předchozím odstavci použité dělení na vládní/jiné státní a veřejné/další (veřejnost, NNO, 

menšiny, extremisté). Aktéry můžeme ale rozdělit též podle kontextu, do kterého problém 

zasazují, totiž 1) na ty, kteří rasismus vnímají primárně v souvislosti s postavením utlačovaných 

menšin, 2) na ty, kteří rasismus kladou do širší skupiny lidskoprávních otázek, 3) na jiné, kteří 

jej vnímají hlavně jako jednu z příčin socioekonomických problémů, případně 4) na ty, kteří jej 

vnímají jako bezpečnostní problém. Nabízí se též klasifikace na základě vlivu jednotlivých 

aktérů nebo na základě míry problematičnosti, kterou problému přisuzují. 

 

Tabulka č. 1: Analýza aktérů 

Aktér 
Vnímání 

problému 
Spolehlivost 

odhadu 
Zakotvení 
problému 

Vliv 

Vláda Proměnlivé  Proměnlivé ***** 

Rada vlády pro záležitosti 

romské menšiny 
***** 1 Etnický **** 

Rada vlády pro lidská 

práva 
***** 1 Lidskoprávní **** 

Rada vlády pro 

národnostní menšiny 
***** 1 Etnický **** 

Agentura pro sociální 

začleňování 
***** 1 Socioekonomický **** 

Zmocněnec pro lidská 

práva 
***** 1 Lidskoprávní **** 

Ministr pro lidská práva ***** 1 Lidskoprávní **** 

Ministerstvo vnitra *** 2 Bezpečnostní **** 

Ministerstvo školství *** 3  **** 

Ministerstvo práce *** 3 Socioekonomický **** 

Česká školní inspekce *** 2  ** 

Ombudsman ***** 1 Lidskoprávní *** 

Samosprávy Proměnlivé  Proměnlivé *** 

Veřejnost ** 5  ** 
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Extremisté * 1  * 

Nevládní organizace ***** 1  *** 

Národnostní menšiny **** 4  * 

Organizace národnostních 

menšin 
***** 1  *** 

Zdroj: autor 

 

Rozdělení aktérů podle kontextu, do nějž problém zařazují, je spíše orientační. Jednotlivé 

přístupy jsou spíše ideálními typy než přesně vymezenými ideovými proudy. Přesto je možné 

na základě deklarací v dokumentech či na základě hodnocení oslovených expertů u některých 

aktérů identifikovat akcenty, které je jednomu z uvedených přístupů přibližují. Etnický přístup 

je společný Radě vlády pro národnostní menšiny a Radě vlády pro záležitosti romské menšiny. 

Lidskoprávní přístup ve srovnání s etnickým působí spíše jako rozšiřující, nadřazený pojem. 

Aktéři, kteří jej sdílejí, přistupují k problému s větší mírou obecnosti – můžeme sem zařadit 

Radu vlády pro lidská práva, zmocněnce pro lidská práva, ministra pro lidská práva či veřejného 

ochránce práv. V kontextu socioekonomických problémů, především sociálního vyloučení, 

vnímají rasismus MPSV a Agentura pro sociální začleňování. Jako bezpečnostní problém jej 

vnímá Ministerstvo vnitra. Řadu aktérů nelze snadno přiřadit k žádnému z těchto přístupů. 

U vlády a u samospráv je to dáno především jejich politickým charakterem, který determinuje 

značnou proměnlivost jejich postojů (u vlád v čase, u samospráv navíc různou situací 

v jednotlivých obcích). Obdobná je situace u nevládních organizací a u organizací 

národnostních menšin, které nejsou v pohledu na věc jednotné (viz např. rozdíl mezi ROI 

a SRNM popsaný výše). V případě veřejnosti, extremistů a samotných dotčených menšin je 

snaha o identifikaci teoretického vymezení problému irelevantní. 

 Identifikovat míru citlivosti, s jakou jednotliví aktéři problém vnímají, je o něco 

složitější. Můžeme alespoň vymezit ty aktéry, u nichž důraz na problematiku rasismu přímo 

vyplývá z jejich agendy. Do této kategorie můžeme zařadit všechny tři „rady“, Agenturu pro 

sociální začleňování, zmocněnce pro lidská práva a ministra pro lidská práva, veřejného 

ochránce práv, lidskoprávní nevládní organizace a organizace národnostních menšin. 

U ostatních aktérů je spolehlivost odhadu znatelně nižší. Jen na opačném konci tohoto spektra 

můžeme celkem spolehlivě umístit pravicové extremisty, kteří rasismus pochopitelně nevnímají 

jako problém, ale nějakou jeho formu naopak vzývají jako součást své ideologie (byť málokdy 

užívají samotného pojmu rasismus). Obdobně lze očekávat, že rasismus nebude vnímán jako 

problém tou částí společnosti, která sama sdílí nejrůznější předsudky vůči menšinám. 
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 Co se hodnocení vlivu jednotlivých aktérů na formulaci problému, stojíme před otázkou, 

jak vyhodnotit vzájemný poměr sil politické a expertní roviny. Politická vůle je pochopitelně 

klíčovou ingrediencí pro tvorbu a implementaci jakýchkoli veřejných politik, nicméně samo 

vymezení problému ve strategických dokumentech může být na politické rovině poměrně 

nezávislé, neboť jsou tyto dokumenty většinou tvořeny experty pracujícími v odborném zázemí 

jednotlivých institucí. Vláda a politické vedení ministerstev mají nicméně přímý vliv na 

fungování těchto úřadů i na způsob, jakým sami problém veřejně interpretují (proto jsou do 

analyzovaného diskursu zahrnuty i jejich programová prohlášení). Přesto usuzuji, že vláda 

uplatňuje svůj vliv především prostřednictvím míry pozornosti, kterou věnuje závěrům svých 

poradních orgánů, což nemusí mít zásadní vliv na samotné vymezení problému. 

Na základě porovnání vlivu a citlivosti aktérů na problém jsem sestavil typologii, která 

nám umožní identifikovat klíčové hráče ve vymezení problému: 

 

Tabulka č. 2: Typologie aktérů 

Zdroj: autor 

 

Některé aktéry nebylo možné do této typologie zahrnout, alespoň ne na té úrovni obecnosti, na 

jaké jsem je vymezil. U vlád nelze určit míru citlivosti, s jakou problém rasismu vnímají, neboť 

se tato hodnota u jednotlivých vlád liší. Stejně tak nelze zahrnout do této typologie média či 

samosprávy jako obecně vymezené kategorie. Pro jejich detailnější rozbor včetně sledování 

jednotlivých případů zde není prostor. 

 Vysoká citlivost Nízká citlivost 

 

 

Velký vliv 

 
Klíčoví aktéři: 

- Poradní orgány vlády (odbor 
lidských práv a ochrany 
menšin a odbor soc. 
začleňování) 

- Zmocněnec pro lidská práva 
- Ministr pro lidská práva 

 

 
Spolurozhodující aktéři: 

- Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

- Ministerstvo vnitra 
- Ministerstvo školství 

 

 

Malý vliv 

 
Lobbující aktéři: 

- Ombudsman 
- Národnostní menšiny 
- NNO 
- Česká školní inspekce 

 
Pasivní aktéři: 

- Pravicoví extremisté 
- Širší veřejnost 
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Na základě tabulky můžeme aktéry rozdělit do čtyř typů: 1) pasivní aktéři; jsou nebo 

mohou být nositeli rasistických představ, ale mají jen velmi omezený vliv na to, jak bude 

problém pojmenován na vládní úrovni, spadá sem extremistická scéna, ale i převážná část české 

veřejnosti sdílející především anticikanistické představy, 2) je zde skupina aktérů, kterou jsem 

označil jako spolurozhodující aktéry; rasismus není ústřední součástí jejich agend, ale přesto 

s touto problematikou přicházejí do styku a ze své mocenské pozice mohou působit na 

vymezení problému, 3) lobbující aktéři; sami o sobě nemají přímý vliv na vymezení problému, 

jejich mocenská pozice je slabá, ale jejich vysoký zájem předurčuje jejich intenzivní aktivitu 

zaměřenou na ovlivnění vymezení problému. Konečně 4) je zde skupina klíčových aktérů, pro 

něž je rasismus jednou z podstatných součástí jejich agend a kteří se aktivně podílejí na 

vymezování problému a jejichž postoje jsou do značné míry určující i pro to, jak je problém 

chápán ostatními aktéry. 
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6. Analýza dokumentů 

6.1 Přehled analyzovaných dokumentů 

Výběr dokumentů k analýze jsem se pokusil sestavit tak, aby zachycoval postoje klíčových 

aktérů podílejících se na vládní úrovni na tvorbě politik proti rasismu a zároveň aby postihoval 

jejich vývoj v závislosti na proměnách diskursivního kontextu. Naprostá většina sledovaných 

dokumentů vychází pravidelně až od přelomu tisíciletí, převážnou část 90. let tak pokrývají jen 

programová prohlášení vlád. 

 Programová prohlášení vlád jsem zařadil do analýzy především kvůli obrazu, který 

dávají o politickém diskursu v době svého vzniku. Jedná se sice jen o dokumenty deklaratorní 

povahy, nejsou závazné, ale přesto nám poskytují užitečnou představu o tom, jak problém 

popisují v té které době politické elity a v jaké politické situaci vznikaly ostatní analyzované 

dokumenty. 

 Vedle programových prohlášení vlád jsem zařadil zprávy vznikající na Úřadu vlády: 

zprávy o stavu romských komunit, zprávy o situaci národnostních menšin a zprávy o stavu 

lidských práv. Agenturu pro sociální začleňování (též součást Úřadu vlády) reprezentuje 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Dále jsem zkoumal dokumenty z dílny Ministerstva 

vnitra, a totiž zprávy o extremismu (zjednodušené označení pro sérii dokumentů různých 

názvů) a strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám. Dalšími důležitými 

koncepčními dokumenty, se kterými pracuji, jsou Strategie sociálního začleňování z dílny 

MPSV a Strategie romské integrace zpracovaná Radou vlády pro záležitosti romské menšiny. 

6.1.1 Programová prohlášení vlád 

Programová prohlášení, jak už jsem předestřel, se poněkud vymykají z celkové skladby 

dokumentů. Jedná se primárně o politické proklamace, nikoli o strategické dokumenty, v nichž 

by byla precizněji formulována jakákoli politika. Jakkoli k formulaci jednotlivých 

proklamovaných záměrů přispívají i experti na úrovni Úřadu vlády či ministerstev27, jedná se 

primárně o politický dokument. 

 Míra pozornosti věnované problematice rasismu se u prohlášení jednotlivých vlád 

výrazně liší. Obecně je možné pozorovat trend směřující od velmi povšechných tezí 

o dodržování lidských práv v 90. letech ke komplexnějšímu uchopení problematiky. K tomuto 

                                                 
27 Zde vycházím z výpovědí mých informantů, kteří připustili, že mají možnost politikům svá stanoviska 

prezentovat a že mají dílčí vliv na přítomnost některých témat v programových prohlášeních vlád. To může mít 

celkově pozitivní vliv na udržení některých témat v politickém diskursu [rozhovor 1, rozhovor 3]. 
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hodnocení je ale třeba přistupovat s opatrností, neboť vývoj není zdaleka kontinuální. Značný 

regres v tomto ohledu představovala např. Rusnokova vláda, která ve svém programovém 

prohlášení celý problém omezila na bezpečnostní problémy spojené s pravicovým 

extremismem. 

6.1.2 Bratinkova zpráva a zprávy o stavu romských komunit 

Ad hoc dokument z roku 1997 mapující základní parametry života romských komunit v ČR, 

tzv. Bratinkovu zprávu, a později pravidelně vycházející zprávy o stavu romské menšiny 

uvádím v jednom oddíle pro jejich vzájemnou blízkost. Zprávy o stavu romských komunit na 

Bratinkovu zprávu v mnohém navazují a explicitně se hlásí k jejímu odkazu [Zpráva o stavu 

romských komunit za rok 2004: 2]. 

Bratinkova zpráva byla prvním dokumentem na vládní úrovni,28 jehož ambicí bylo 

komplexně zmapovat situaci romské menšiny v ČR. Její nedílnou součástí je pochopitelně 

i reflexe rasismu, xenofobie a četných předsudků, které majorita s romskou menšinou spojuje. 

Zpráva ale sleduje situaci Romů v mnoha oblastech života – ve vzdělání, v zaměstnání, na trhu 

s bydlením. Zároveň přináší podrobný pohled na práci a postoje zaměstnanců veřejné správy, 

kteří s Romy a jejich problémy přicházejí do styku. Rasismus je zde tedy prezentován v rámci 

širšího kontextu života Romů v ČR. 

Zprávy o stavu romské menšiny vycházejí pravidelně od roku 2005. Úřad vlády je 

připravuje s cílem mapovat a vyhodnocovat životní úroveň české romské menšiny s ohledem 

na skutečnost, že její příslušníci jsou pravidelně vystavováni nejrůznějším formám 

znevýhodnění a přímé či nepřímé diskriminace. V tomto kontextu je v těchto zprávách 

zarámován i problém rasismu a xenofobie. Od roku 2008 je tato problematika pravidelně 

zahrnována do kapitoly věnované bezpečnosti. 

Ohrožení příslušníků romské menšiny na trhu práce, na trhu s bydlením, znevýhodnění 

ve vzdělávacím systému i sociální vyloučení v obecné rovině prezentují zprávy jako přímý 

důsledek etnických předsudků. Všechny tyto problémy uvádějí jako součást širší problematiky 

diskriminace Romů v Česku. Vymezení rasismu v širším smyslu tak můžeme hledat 

i v kapitolách věnovaných těmto jednotlivým sociálním problémům. 

Obsah kapitol věnovaných bezpečnosti se v průběhu let proměňoval. Vesměs obsahují 

přehled násilné trestné činnosti pravicových extremistů, z hlediska systematiky zpráv je ale 

                                                 
28 Zprávu předložila vládě Rada pro národnosti, které v té době předsedal ministr bez portfeje Pavel Bratinka. Na 

její tvorbě se podíleli nevládní organizace, dotčené orgány státu a členové ad hoc pracovní skupiny pro záležitosti 

občanů romské národnosti. 
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zajímavé, že je v těchto kapitolách věnován prostor i kriminalitě páchané obyvateli sociálně 

vyloučených lokalit – rasismus je tedy v tomto kontextu vnímán především jako problém 

spojený s excesy extremistů a je zahrnut do širšího okruhu bezpečnostních otázek spojených se 

životem v sociálně vyloučených romských komunitách.  

 Později se v kapitolách věnovaných bezpečnosti objevuje i problematika anticikanismu 

rozšířeného i mimo extremistické kruhy. Zpráva za rok 2010 např. cituje výsledky šetření 

agentury STEM, podle nějž negativní hodnocení romské menšiny sdílí okolo 80 % populace 

(přesná čísla se liší u jednotlivých sledovaných aspektů hodnocení). 

6.1.3 Zprávy o stavu lidských práv 

Tyto zprávy vydává Úřad vlády pravidelně od roku 1999 za účelem hodnocení dodržování 

lidských práv v ČR, včetně plnění mezinárodněprávních závazků v této oblasti. Problematika 

dodržování práv menšin je zde tedy zařazena do kontextu dodržování dalších lidských práv 

(vedle majetkových práv, ochrany osobních údajů, politických svobod či práv vězňů). Pro účely 

této práce je podstatné, že se zprávy věnují obecně vymezení diskriminace, právům menšin 

a hospodářským, sociálním a kulturním právům, jejichž dodržování je právě u menšin často 

problematické. 

 Problematika rasismu a xenofobie je nicméně ve zprávách o stavu lidských práv 

obsažena spíše implicitně a vymezení tohoto problému tak lze číst mezi řádky zmíněných 

kapitol. Na práva národnostních menšin je pohlíženo primárně z kulturní perspektivy, 

v kapitolách věnovaných diskriminaci se zase jedná o všechny potenciálně ohrožené skupiny, 

nejen ty etnicky vymezené. 

 Ve starších zprávách obecně není tak jasně zvýrazněná souvislost mezi rasismem a jeho 

dopady v podobě znevýhodnění příslušníků etnických menšin v mnoha oblastech života. 

Výjimku tvoří prostor pravidelně věnovaný vzdělávání romských dětí. Omezený prostor je 

věnován též násilné kriminalitě páchané na příslušnících menšin. 

V posledních letech se obsah kapitol věnovaných právům národnostních menšin 

částečně prohlubuje, resp. jsou nově zařazeny kapitoly o diskriminaci na základě rasy či 

etnického původu. Vedle agrese pravicových extremistů si zprávy všímají i méně křiklavých, 

ale srovnatelně nebezpečných projevů rasismu ve společenském mainstreamu. Zpráva za rok 

2007 si např. všímá případů diskriminace prošetřovaných Českou obchodní inspekcí (případy, 

kdy Romové nebyli vpuštěni na diskotéku), v roce 2013 se důležitým tématem stávají 

protiromské pochody, zpráva si všímá ale i méně nápadných projevů rasismu (diskriminace na 

trhu s bydlením, rasistické prvky v reklamě apod.) 
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6.1.4 Zprávy o situaci národnostních menšin 

Od roku 2002 Úřad vlády pravidelně vyhodnocuje situaci národnostních menšin v České 

republice. Obecně se zprávy zaměřují hlavně na naplňování kulturních práv menšin, z nichž 

většina nepředstavuje typické oběti rasismu (např. Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci či 

Řekové). Věnují se ale pochopitelně i skupinám, s nimiž jsou často spojovány nejrůznější 

předsudky (např. Ukrajinci či Bulhaři), a prostor je věnován samozřejmě i Romům coby 

skupině v tomto ohledu nejohroženější. 

 U těchto diskriminovaných menšin se zprávy věnují i různým podobám jejich 

diskriminace, v případě romské menšiny se zprávy vypořádávají s širokou škálou forem útlaku, 

od symbolické roviny zneuznání romské identity přes znevýhodnění ve vzdělávacím systému, 

až po explicitně rasistické verbální či fyzické útoky. Celkově je ale problematika rasismu, 

xenofobie a diskriminace spíše okrajovým tématem těchto zpráv. 

6.1.5 Koncepční dokumenty pro integraci Romů 

Do této kategorie jsem zařadil dva strategické dokumenty Úřadu vlády, totiž Koncepci romské 

integrace na období 2010-2013 a nedávno přijatou Strategii romské integrace na roky 2015-

2020. Strategie v mnoha ohledech navazuje na starší Koncepci. Oba dokumenty se věnují 

komplexně zlepšení situace romské menšiny v ČR, berou v úvahu jak lidskoprávní či 

socioekonomická, tak národnostní východiska a sledují řadu faktorů, které život Romů 

ovlivňují. Vedle podpory romské kultury, změn diskriminačně nastaveného vzdělávacího 

systému a řady sociálních problémů oba dokumenty věnují prostor i problematice rasismu a jím 

motivované trestné činnosti. 

 Tato problematika je rozebrána v kapitolách věnovaných bezpečnosti v sociálně 

vyloučených lokalitách spolu s kriminalitou samotných obyvatel těchto lokalit. Útoky 

extremistů a kriminální patologické jevy vlastní samotným sociálně vyloučeným komunitám 

chápou oba dokumenty jako dvě hlavní nebezpečí ohrožující kvalitu života českých Romů. 

V tomto kontextu je problematizována především agrese pravicových extremistů. 

 Oba dokumenty se ale věnují i dalším formám diskriminace (v jednotlivých kapitolách 

věnovaných dílčím faktorům života Romů v ČR) a všímají si i všeobecně rozšířeného 

anticikanismu i ve společenském mainstreamu. Strategie je v tomto ohledu propracovanější 

a věnuje protiromským postojům veřejnosti zvláštní pozornost v příslušné části textu [Strategie 

romské integrace do roku 2020: 25]. Mimo jiné si všímá i pro dobu jejího vzniku typického 

fenoménu protiromských pochodů. 
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6.1.6 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

Tuto strategii v roce 2011 publikovala Agentura pro sociální začleňování. Strategie byla vydána 

společně s důvodovou zprávou, kterou rovněž zahrnuji do analýzy. Jak z názvu vyplývá, 

v obecné rovině se zaměřuje především na problematiku sociálního vyloučení, tj. etnicita není 

klíčovým faktorem vymezujícím cílovou skupinu tohoto dokumentu. Proto zde ani rasismus 

není představován jako primární problém, ale spíše jako dílčí aspekt sociálního vyloučení. Na 

rozdíl od Strategie sociálního začleňování (viz níže) ale rasismus reflektuje a neignoruje ani 

skutečnost, že velkou část sociálně vyloučených obyvatel tvoří Romové. 

Kulturní odlišnosti plynoucí z etnicity sociálně vyloučených obyvatel zpráva zmiňuje 

jako jeden ze znaků sociálního vyloučení, větší důraz ale klade na kulturní odlišnosti spojené 

se společenským statusem.29 Zároveň se ale otevřeně hlásí k návaznosti na Koncepci romské 

integrace. Vztah k etnickému rozměru problému (a tedy i k rasismu) je ambivalentní. Strategie 

si všímá diskriminace a nejrůznějších předsudků vedoucích k utužování sociálního vyloučení, 

přičemž etnicitu a předsudky s ní spojené považuje pouze za jeden z nich. 

6.1.7 Strategie sociálního začleňování 

Strategický dokument MPSV byl publikován v lednu 2014. V dokumentu jednoznačně 

převažuje socioekonomické hledisko, hlavními tématy jsou chudoba a sociální vyloučení. 

Etnicitě osob ohrožených sociálním vyloučením se věnuje jen okrajově, výslovně se nicméně 

odkazuje ke Koncepci romské integrace a ke zprávám o stavu romských komunit. Všímá si 

exkluze romských dětí ve vzdělávacím systému a přiznává i disproporční zastoupení Romů 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

 Rasismus jako takový tento dokument vůbec netematizuje, dokonce v něm není ani 

jednou zmíněn, ačkoli jej jiné dokumenty považují za jednu z příčin sociálního vyloučení. 

Hojně se zde nicméně vyskytuje pojem diskriminace, který v některých kontextech můžeme 

vnímat jako synonymum. Diskriminaci na základě národnosti či etnicity je věnován prostor 

v souvislosti s naplňováním principu rovných příležitostí. 

 Přestože rasismus coby ústřední téma této práce není Strategií pro sociální začleňování 

problematizován, zařazuji tento dokument do své analýzy. Důvod tkví v teoretickém ukotvení 

této práce, ve které se snažím sledovat nejen to, co je v diskursu zkoumaných textů explicitně 

vyjádřeno, ale i to, co v něm chybí (viz kapitolu 2.1.2). Tato strategie pracuje s problémem, 

                                                 
29 Z teoretického hlediska bychom zde mohli rozlišit vnímání kultury spojené s tradičním způsobem života Romů 

na straně jedné a kulturu chudoby jako produkt sociálního vyloučení na straně druhé. Právě okolo tohoto rozlišení 

se mimo jiné rozvinul akademický spor mezi Markem Jakoubkem a Pavlem Baršou zmíněný v teoretické části 

(část 2.4). 
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který je řadou ostatních dokumentů a odbornou literaturou s rasismem úzce spojován, ale sama 

jej do značné míry ignoruje. 

6.1.8 Zprávy o extremismu 

Ministerstvo vnitra od roku 1998 pravidelně hodnotí bezpečnostní rizika ze strany extremistů 

(pravicových i levicových) a v rámci zpráv o této problematice se věnuje též otázkám rasismu, 

xenofobie a dalších projevů etnické nesnášenlivosti. Podoba a struktura výstupů tohoto 

hodnocení se v průběhu let výrazně měnila. V letech 1998 až 2004 vydávalo MV samostatné 

výroční zprávy o problematice extremismu. V následujících čtyřech letech (2005 až 2008) je 

nahradily informace o problematice extremismu, které vycházely jako příloha výročních zpráv 

o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

 Od roku 2009 vychází zprávy o extremismu (pro roky 2008 a 2009 nazvané 

Problematika extremismu na území ČR) spolu s koncepcemi boje proti extremismu a od roku 

2010 i s vyhodnocením koncepce za předešlý rok. Zajímavé je, že v roce 2012 zpráva vyšla pod 

pozměněným názvem, totiž jako Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na 

území ČR, pro další roky už byl explicitní odkaz k rasismu a xenofobii opět opuštěn. 

Projevy rasismu a xenofobie jsou v těchto dokumentech MV prezentovány vzhledem 

k agendě ministerstva, tedy především v souvislosti s bezpečnostními riziky představovanými 

násilnými útoky pravicových extremistů. Obsah pojmu rasismu není a priori redukován na 

násilnou trestnou činnost extremistů, tvůrci připouštějí větší šíři problému, nicméně jiné roviny 

tohoto problému ponechávají stranou svého zájmu. Mimo zorné pole těchto dokumentů tak 

zcela zůstávají různé skryté formy rasismu, institucionální rasismus, sociální vyloučení apod.30 

6.1.9 Strategie pro práci policie 

Strategie pro práci policie ve vztahu k menšinám vyšla zatím čtyřikrát, v letech 2002, 2006, 

2008 a poslední v roce 2013. Ministerstvo vnitra ji připravuje mimo jiné s cílem přispět 

k integraci romské menšiny, ale i k aktivní imigrační politice. Strategie se připravuje 

nepravidelně, podle potřeb daných momentálním vývojem [rozhovor 3]. 

 Pojmů rasismus či xenofobie si strategie všímají jednak v souvislosti s prací samotných 

policistů, tedy problematizují případné rasistické a xenofobní projevy samotných policistů 

                                                 
30 Tyto formy diskriminace Romů by potenciálně mohly zajímat Ministerstvo vnitra v případě, že by dosáhly 

takového rozsahu, který by vedl k radikalizaci většího počtu obyvatel a v důsledku tak představoval bezpečnostní 

hrozbu [rozhovor 3]. 
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a věnují se jejich prevenci, zabývají se ale též přístupem policie k postihování trestných činů 

s rasistickým podtextem. 

 Problematice rasismu nejsou ve strategiích věnovány vlastní kapitoly, téma se objevuje 

spíše v souvislosti se vzděláváním policistů či s metodikou práce v sociálně vyloučených 

lokalitách. Pouze dvě starší zprávy z let 2002 a 2006 obsahovaly kapitoly věnované 

monitoringu „xenofobní hodnotové orientace policistů“. 

6.2 Identifikované roviny reprezentace rasismu 

Z analýzy textů vybraných dokumentů vyplynulo, že problematika rasismu je vnímána v mnoha 

různých souvislostech, mezi nimiž mnohdy nelze hledat vztah souřadnosti. Způsoby, jakými je 

rasismus chápán, je nutno rozdělit do různých vzájemně se překrývajících rovin. Přístupy 

prezentované v jednotlivých dokumentech se liší např. svým hodnotovým rámcem (tj. proč 

rasismus označují za problém, jak legitimizují svůj pohled), ale též rozličným důrazem na 

jednotlivé skupiny obětí rasismu (Romové, přistěhovalci, jiné skupiny) nebo uvedením 

souvislostí s jinými veřejnými politikami (vzdělávací, zdravotní, bezpečnostní atd.). 

 Mnohost identifikovaných rovin reprezentace problému rasismu nám znemožňuje 

vytvořit jednoduchou, přehlednou a přitom komplexní typologii různých přístupů. Tím spíše, 

že málokdy nacházíme tyto přístupy v čisté podobě – většina dokumentů pracuje vždy s prvky 

více různých přístupů. Dokumenty na sebe navíc často odkazují a zdaleka ne vždy jsou 

v konkurenčním vztahu, mnohdy se doplňují. Skutečnost, že ten či onen aspekt není v některém 

z dokumentů zmíněn, tedy nemusí nutně vést k závěru, že jej tvůrci dokumentu ignorovali. 

Spíše než několik konkurenčních přístupů tak před námi vyvstává obraz v čase se měnícího 

vymezení problému, na němž analyzované dokumenty, resp. jejich tvůrci participují. Přesto se 

ale k možnosti rozčlenit dokumenty na několik typů a identifikovat alespoň částečně si 

konkurující vymezení vrátím v části 6.4. 

 Souvislosti, se kterými analyzované dokumenty rasismus spojují, lze roztřídit do 

několika rovin. K jejich uchopení používejme pojem sady kategorií. 1) Předně se dokumenty 

liší tím, jakým způsobem svou problematizaci rasismu legitimizují, jak jí hodnotově zakotvují 

– setkáváme se jak s bezpodmínečným důrazem na lidská práva obecně, tak se zdůrazňováním 

práv menšin, či se snahou o vyrovnání se západním demokraciím (což implikuje i boj 

s rasismem). 2) Vedle toho je ale důležitým tématem, s jakými dalšími veřejnými politikami 

dokumenty problematiku rasismu spojují. 3) Proměnlivé je též vymezení skupiny nositelů 

rasistických představ (pravicoví extremisté, společenský mainstream, případně některé profese 

– policisté, úředníci) a 4) obětí rasismu (všechny menšiny, Romové, přistěhovalci). 5) Zajímavé 
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je sledovat míru odpovědnosti, která je kladena na jednotlivé aktéry (etnická majorita, menšiny, 

instituce). 6) Zároveň je třeba se zabývat též chápáním kauzality jednotlivých jevů spojených 

s rasismem. 

6.2.1 Hodnotové zakotvení 

V rovině hodnotového zakotvení jsem identifikoval několik různých přístupů. Především pro 

90. léta byl typický odkaz na budování demokratického a právního státu a úsilí integrovat 

Českou republiku do západních mezinárodních struktur. Boj s rasismem tak byl vnímán předně 

jako jeden z úkolů, které na této cestě naše společnost má. Tento přístup se někdy pojil s jinak 

velmi povrchním vnímáním problému. Setkáváme se s ním v některých programových 

prohlášeních vlád, hlásí se k němu ale i Bratinkova zpráva (byť v jejím případě se nejedná 

o jedinou motivaci). 

 Příkladem může být tento úryvek z programového prohlášení první Klausovy vlády 

z roku 1992: 

„Chceme, aby naše společnost byla občanskou společností a bude hájit její základní principy. 

K těm patří zejména svoboda jednotlivce, rodina jako základ společnosti a rovná práva 

a povinnosti pro všechny bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo barvy pleti, náboženského 

vyznání, a nebo politického názoru.“ [Vláda 1992] 

Zemanova vláda v roce 1998 legitimizovala téma boje s rasismem podobně, byť s explicitní 

zmínkou o specifických právech menšin: 

„(Vláda) Bude dbát na důsledné dodržování a naplňování závazků a povinností vyplývajících 

z Listiny základních práv a svobod a především z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních 

menšin.“ [Vláda 1998] 

Bratinkova zpráva se k tomuto způsobu legitimizace tématu hlásí v souvislosti s reflexí 

mezinárodní kritiky úrovně dodržování lidských práv v ČR: 

„Proto je třeba chápat tato stanoviska jako jeden z podnětů ke konkrétním krokům. Mimo jiné 

proto, že úroveň dodržování lidských práv a boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci patří ke 

kritériím mezinárodního hodnocení České republiky a její připravenosti pro vstup do 

mezinárodních struktur.“ [Bratinkova zpráva 1997] 

Tento způsob zdůvodnění je pochopitelný a bylo by možné jej vnímat jako jiné vyjádření důrazu 

na lidská práva. Přesto jej vymezuji jako samostatné hodnotové východisko, neboť formulace 

„chceme, aby společnost byla občanskou společností,“ „důsledné dodržování závazků 

a povinností,“ či explicitní vyjádření v Bratinkově zprávě kladou za dodržování lidských práv 
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jiný cíl, kterým je dosažení určitého celospolečenského standardu srovnatelného se zeměmi, 

které byly v 90. letech vzorem pro transformující se českou společnost. Dodržování lidských 

práv (a tedy i boj proti rasismu) jsou tak chápány spíše jako nástroj k dosažení tohoto cíle. 

 Důraz na lidská práva jako samostatnou hodnotu se objevuje v různých dokumentech 

zhruba od konce 90. let, tedy v době, kdy se obecně mění celospolečenský přístup (viz analýzu 

událostí). Souvisí to pochopitelně i s rostoucím množstvím dokumentů věnujících se této 

problematice, z nichž část má lidskoprávní přístup zakódovaný přímo ve svém účelu. Míním 

tím především Zprávu o stavu lidských práv v ČR. 

 Zpráva o stavu lidských práv za rok 1998 začíná kritickým hodnocením situace v ČR 

v 90. letech. Např. konstatuje následující: 

„Zatímco vlády Václava Klause zanedbávaly ochranu individuálních práv politických 

a občanských (…), byla demokratické pravici práva hospodářská, sociální a kulturní, zvláště pak 

ta práva, která mají, byť částečně, skupinovou povahu (menšiny, odbory, právo na stávku) zcela 

cizí.“ [Zpráva o stavu lidských práv v roce 1998: 3] 

Odlišně své postoje k lidským právům formuluje poprvé Špidlova vláda ve svém programovém 

prohlášení z roku 2002. Namísto obecných deklarací o budování právního státu stanovuje 

konkrétnější cíle motivované důrazem na lidská práva jako taková: 

„Jedním z hlavních cílů v politice vlády, týkajících se lidských práv, bude další zdokonalování 

právního řádu tak, aby obsahoval nejen zákaz diskriminací všeho druhu, ale poskytoval 

i efektivní prostředky k vynucení jeho dodržování.“ [Vláda 2002] 

Souběžně s legitimizací prostřednictvím prostého odkazu na lidská práva se objevuje též 

legitimizace prostřednictvím odkazu na specifická národnostní práva a symbolické uznání. 

Rasismus a jemu příbuzné jevy jsou tak chápány jako útok na symbolickou pozici etnických 

menšin v české společnosti. Tento přístup se objevuje např. v programovém prohlášení 

Tošovského vlády z roku 1997 (a později řady dalších): 

„Za jeden z hlavních cílů své politiky vláda považuje vztah státu k národnostním menšinám. (…) 

Vláda se ztotožňuje se závazkem vybudovat na místě bývalého rómského internačního tábora 

v Letech u Písku důstojný památník.“ [Vláda 1997] 

Památník koncentračního tábora v Letech u Písku je možná nejvýraznějším tématem 

souvisejícím se symbolickým uznáním Romů jako plnohodnotné součásti české společnosti. 
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Jeho současný stav vnímají mnozí31 jako zneuznání romských obětí holocaustu a implicitní 

posuzování Romů jako občanů druhé kategorie. 

 Obecnější formulace na totéž téma nalezneme i v programovém prohlášení Špidlovy 

vlády z roku 2002: 

„Pozornost bude věnovat zejména podpoře kulturních aktivit, zajištění rovného přístupu ke 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin, zajištění účasti na řešení věcí, které se jich týkají, 

včetně užívání menšinových jazyků, podpoře účasti na vysílání veřejnoprávních médií 

a interkulturní výchově ve společnosti.“ [Vláda 2002] 

Z poněkud jiného úhlu pohledu pojímá problém část programových prohlášení vlád, materiály 

MPSV a Agentury pro sociální začleňování. Problematiku rasismu nekladou v první řadě do 

souvislosti s demokracií, právním řádem nebo lidskými právy (ať už v obecné rovině nebo 

specifickými národnostními). Rasismus buď vůbec neproblematizují, byť se vyrovnávají s jeho 

důsledky v podobě etnického složení populací sociálně vyloučených lokalit (MPSV), nebo jej 

vnímají jako jev přispívající k sociálním vyloučení a zvyšující sociální napětí a nesoudržnost 

společnosti (Agentura). Ve Strategii sociálního začleňování se můžeme dočíst následující: 

„Existuje skupina domácností, které jsou na trhu bydlení znevýhodněny, protože představují 

„v očích“ pronajímatele velké riziko – např. lidé bez přístřeší, lidé žijící v azylových a krizových 

formách bydlení, domácnosti žijící v sociálně vyloučených lokalitách, vícedětné domácnosti, 

neúplné domácnosti, domácnosti s nejistým příjmem ze zaměstnání či podnikání, domácnosti 

některých národnostních menšin (např. Romové) a zahraničních imigrantů.“ [Strategie 

sociálního začleňování 2014: 41] 

Na jiném místně: 

„V některých regionech a obcích se již objevuje eskalace sociálního napětí, která se zaměřuje na 

sociálně vyloučené osoby nebo osoby žijící v chudobě, a to zejména na Romy. Sociálně 

vyloučených Romů je v ČR v současné době odhadem 80 – 100 tisíc, což představuje asi třetinu 

z celkového počtu Romů žijících v ČR.“ [ibid.: 62] 

MPSV zde vůbec nemluví o rasismu, jakkoli předsudky majitelů bytů vůči potenciálním 

romským nájemníkům či sociální napětí zaměřené na sociálně vyloučené Romy žijící v chudobě 

lze pod pojem rasismus zahrnout. Reflektuje ale jen problémy „chudých“ a „sociálně 

vyloučených“ Romů, které navíc prezentuje jako skupinu vymezenou sociálně spíše než 

etnicky. 

                                                 
31 Předmětem kritiky je skutečnost, že na místě, kde stával romský koncentrační tábor, dnes stojí vepřín. Nesouhlas 

v posledních letech vyjadřuje např. sdružení Konexe, které se pokoušelo vyjednávat s majiteli vepřína a pořádalo 

v místě blokády. 
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 Agentura pro sociální začleňování je v reflexi rasismu jako součásti problematiky 

sociálního vyloučení preciznější, resp. explicitnější. 

„Strategie boje proti sociálnímu vyloučení vytyčila v oblasti bezpečnosti dosažení následujícího 

stavu: (…) představitelé obcí a obecních úřadů jsou obeznámeni s účinnými postupy pro 

snižování rizik spojených s útoky z nenávisti při akcích s rasovým a xenofobním podtextem 

v sociálně vyloučených lokalitách nebo v jejich blízkosti,“ [Strategie boje proti sociálnímu 

vyloučení 2011: 10] 

Rasismus je zde explicitně pojmenován jako problém vyskytující se společně se sociálním 

vyloučením romské menšiny, je zahrnut jako součást tohoto širšího problému. Vedle akcí 

s rasovým podtextem si ale všímá (stejně jako MPSV) institucionální diskriminace Romů 

v mnoha oblastech života. 

Zvláštní přístup volí dokumenty Ministerstva vnitra, ovšem projevují jej i některá 

programová prohlášení vlád. Rasismus chápe jako bezpečnostní problém a toto vymezení 

legitimizuje právě snahou potírat rasisticky motivovanou trestnou činnost. Z logiky věci 

vyplývá, že rasismus vnímá především v souvislosti s excesy pravicových extremistů, 

především s jejich násilnou trestnou činností. V tomto kontextu jej zmiňují strategie boje proti 

extremismu (resp. jim předcházející dokumenty – viz výše). 

Příkladem tohoto chápání problému mohou být úryvky z programových prohlášení 

většiny vlád počínaje vládou Tošovského: 

„(Vláda) Bude dbát na to, aby státní orgány postupovaly důsledně v represi vůči pachatelům 

rasově motivovaných trestných činů.“ [Vláda 2002] 

 

„Za největší hrozby v oblasti vnitřní bezpečnosti považuje vláda organizovaný zločin, 

terorismus, drogovou trestnou činnost a narůstající extremismus.“ [Vláda 2009] 

 

„Vláda povede rozhodný boj proti všem druhům rasové, třídní a sociální nesnášenlivosti 

a nenávisti. Se znepokojením sledujeme rostoucí projevy extremismu a zavazujeme se přijmout 

rázná opatření k jejich eliminaci.“ [Vláda 2010] 

6.2.2 Kontext veřejných politik 

Souvislost rasismu s různými veřejnými politikami je klíčovou součástí kontextu, ve kterém je 

problém rasismu prezentován. Pochopitelně se zde odráží agendy jednotlivých aktérů. Výše 

zmíněnou bezpečnost coby prvek legitimizující problematizaci rasismu můžeme využít i v této 

rovině, plní zde nicméně jinou funkci. Agendy, se kterými dokumenty problém rasismu spojují, 

nám pomáhá osvětlit, jaké jeho aspekty jsou pro ně relevantní (což se pochopitelně může 
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překrývat a často se překrývá s odůvodněním, proč je rasismus problémem). Stejně jako 

bezpečnostní politiku můžeme zde zmínit též politiku sociálního začleňování. Problematika 

rasismu se často vyskytuje též v souvislosti se školstvím, zaměstnaností, bydlením či 

vymáháním práva. 

 Na rozdíl od hodnotových východisek, která jsme přeci jen mohli vnímat jako vzájemně 

si konkurující (byť ne zcela, v programových prohlášeních se mnohá často objevují vedle sebe), 

související agendy jsou jiné povahy. Některé dokumenty chápou problém velmi komplexně 

a všímají si rozličných aspektů rasismu, jiné se omezují jen na několik málo aspektů nebo jen 

na jeden z nich. 

 Již zmíněné zakotvení v bezpečnostní politice nacházíme v programovém prohlášení 

vlády Jiřího Rusnoka, a to jako vůbec jedinou zmínku o problematice rasismu: 

Vláda nebude tolerovat žádné druhy rasové, etnické, národnostní, třídní a sociální 

nesnášenlivosti a nenávisti. Zároveň bude vláda věnovat zvýšenou pozornost analýze příčin 

radikalizace. Důrazný a důsledný postup proti všem formám extremismu a postihování snah 

o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií považuje vláda za jeden 

ze svých zásadních úkolů. [Vláda 2013] 

Komplexněji pojala problém Špidlova vláda, v jejímž programovém prohlášení nalézáme vedle 

boje s extremismem též odkazy na problematiku sociálního vyloučení či diskriminace: 

„Zvláštní úsilí bude vláda věnovat integraci Romů a snaze čelit pokusům o sociální vylučování 

romských komunit z občanské společnosti.“ [Vláda 2002] 

 

„Vláda bude usilovat o vytvoření právního prostředí, které omezí nejrůznější diskriminace 

a vylučování větších skupin občanů z civilizačního prostředí.“ [l. c.] 

Další vlády odkazují ke vzdělávací politice: 

„Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště: (…) vytvářet lepší podmínky 

k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných a postižených žáků do vzdělávacích 

programů základních a středních škol, rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání včetně 

vysokoškolského pro děti z méně podnětného sociálního prostředí, (…), zajišťovat rovné šance 

pro vzdělání příslušníků jednotlivých etnických skupin.“ [Vláda 2004] 

 

„Vláda bude podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích a podpoří alternativní 

vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně 

vyloučených a dětí se speciálními potřebami.“ [Vláda 2007] 

Různé dokumenty si všímají další specifické oblasti, s níž problematika rasismu souvisí. 

Sociálně vyloučené romské lokality se stávají enklávami bezpráví. Skrytá kriminalita a špatná 
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vymahatelnost práva jsou tak dalším citlivě vnímaným důsledkem předsudků vůči Romům. 

Tohoto problému si všímá např. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení: 

„Organizace této specifické kriminality zůstává skryta veřejnosti, ale často i policii. Situaci obětí 

trestné činnosti dále komplikují falší faktory – především nízká vymahatelnost práva ve 

vyloučených lokalitách, ale i skutečnost, že mnozí jsou zároveň obětí závažné trestné činnosti, 

a zároveň pachatelem jiné, byť méně závažné trestné činnosti či přestupitelé.“ [Strategie boje 

proti sociálnímu vyloučení 2011: 8] 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny ve Strategii romské integrace z roku 2015 dává 

rasismus, resp. znevýhodněné postavení Romů, do souvislosti též s rozhodovacími procesy 

a nezapojováním Romů do vytváření politik, které se jich samých týkají: 

„Zatímco integrace romské menšiny je úkol politický, v rozhodovacích procesech na všech 

úrovních participuje jen malý počet Romů. Proto i dobře míněné úsilí o integraci může být Romy 

vnímáno jako jednání většiny, ve kterém jsou pouhými objekty dění.“ [Strategie romské 

integrace 2015: 20] 

Analýza tedy odhalila několik okruhů veřejněpolitických témat, k nimž dokumenty rasismus 

vztahují a chápou ho buď jako jejich součást (nebo naopak), příčinu či důsledek. Patří sem 

školství, sociální vyloučení, bezpečnostní politika, vymáhání práva a systém rozhodování 

o opatřeních cílených na menšiny. 

6.2.3 Kdo je rasista? 

Různorodé je též vymezení okruhu osob, které jsou označeny za nositele rasistických představ 

a idejí. To se může omezit buď na extremistické skupiny explicitně vyjadřující svůj negativní 

vztah k menšinovým etnikům, může zahrnout širší segment populace, či se může zaměřit na 

jinak specifikované skupiny. Může si všímat např. rasismu u různých profesních skupin – členů 

bezpečnostních sborů, úředníků, učitelů apod. 

 Tendenci zužovat okruh nositelů rasistických představ na pravicové extremisty souvisí 

se zakotvením rasismu coby bezpečnostního problému. Ačkoli nelze tvůrcům dokumentů 

ministerstva vnitra podsouvat ignoraci rasismu rozšířeného ve většinové společnosti, je zde 

patrný důraz na aktivity extremistů. Tento postoj je navíc explicitně přiznaný např. ve Zprávě 

o extremismu za rok 2013: 

„Dokument nezachycuje všechny rasistické a xenofobní projevy, za které byly odpovědné osoby, 

které nejsou příslušníky či sympatizanty extremistických uskupení. Zachycení všech rasistických 

a xenofobních chování, činů či výroků na celostátní i regionální úrovni přesahuje rámec 
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dokumentu i problematiky extremismu, tak jak jí vnímá Ministerstvo vnitra.“ [Zpráva 

o extremismu na území ČR v roce 2013: 5] 

Přesto si i tento konkrétní dokument všímá projevů, které nelze přičítat pouze osobám hlásícím 

se k extremistickým hnutím: 

„Znepokojujícím jevem je nicméně značný nárůst protiromských pochodů a demonstrací. 

Nejčastějšími (…) jsou tak případy tzv. hajlování, (…), protiromské výroky publikované na 

internetu, rasově motivované urážky (mezi něž patří i výroky některých osob romské národnosti 

adresované příslušníkům tzv. majoritní společnosti - výroky typu ‚bílé svině‘ apod.).“ [ibid.: 42] 

Na základě formulací ve zprávách o extremismu lze soudit, že problém s vymezením skupiny 

aktérů, na něž zaměří svou pozornost, řeší ministerstvo vnitra dlouhodobě. Otevřeně se k tomu 

vyjadřuje Zpráva o extremismu v roce 2012: 

„Pro rok 2011 byl zvolen název ‚Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie‘. Cílem 

bylo zachytit širší škálu rasistických a xenofobních projevů, za které nemuseli být odpovědní 

příslušníci či sympatizanti extremistických uskupení. Tato ambice se však ukázala být 

nenaplnitelnou.“ [Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2012: 4] 

Např. Bratinkova zpráva (a vedle ní řada dalších dokumentů) si všímá právě negativních postojů 

velké části české veřejnosti především k romské menšině: 

„Druhou oblastí, ve které ze strany majoritní společnosti dochází ke zhoršování vzájemných 

vztahů mezi romskou menšinou a majoritní společností, je jednání občanů v každodenním životě, 

založené na paušalizujících předsudcích, více či méně skryté projevy diskriminace, na nichž se 

podílejí i podniky a instituce, a zejména znepokojující nárůst rasismu a xenofobie v celé české 

společnosti, projevující se do velké míry i u nejmladší generace.“ [Bratinkova zpráva 1997] 

Specificky vymezují některé dokumenty skupiny nositelů rasistických představ, u nichž jsou 

tyto postoje zvlášť závažné vzhledem k jejich profesní zodpovědnosti. To můžeme sledovat 

především v souvislosti s doporučeními různých preventivních vzdělávacích programů či při 

vyhodnocování příčin některých problémů. Ministerstvo vnitra ve Strategii pro práci policie ve 

vztahu k menšinám z roku 2013 zdůrazňuje roli vzdělávání policistů: 

„Úkolem policejního vzdělávání je vybavit příslušníky odpovídajícími kompetencemi, které jim 

usnadní orientaci v odlišnostech kulturních hodnot a vzorců jednání. (…) Problematika menšin 

je ve výuce těsně spjata především s problematikou lidských práv, rasismu, a problematikou 

Romů.“ [Strategie pro práci policie 2013: 20] 

Bratinkova zpráva si takto všímá učitelů a úředníků: 



69 

 

„Velká část učitelů - elementaristů (ne-li většina) postupuje v pedagogických metodách podle 

schématu ‚natírání romských dětí nabílo‘, přičemž neuvažují o tom, že romský žák je stejně 

hodnotným klientem jako každý jiný, a to se všemi specifickými vstupními vlastnostmi.“ 

[Bratinkova zpráva 1997] 

 

„Státní zaměstnanec, a to zejména na regionální a místní úrovni, je ve svých postojích významně 

ovlivňován lokální atmosférou a ‚lokálně většinovými‘ postojovými stereotypy, setrvačnými 

přístupy majority (jejíž příslušníkem je obvykle i on sám) k Romům, ať už jsou tyto postoje 

vytvářeny dlouhodobě, nebo na základě výrazných událostí souvisejících se střetáváním 

sociokulturně rozdílných společenství v posledním období.“ [ibid.] 

6.2.4 Oběti rasismu 

Jak již bylo mnohokrát napsáno výše, skupinou nejohroženější rasismem v ČR jsou Romové, 

ale negativní hodnocení se nevyhýbá ani ostatním menšinám. Zkoumané dokumenty se liší 

i v tom, jak reflektují tuto skutečnost. Některé problematizují téměř výhradně dopady rasismu 

na romskou menšinu, jiné zahrnují i jiné konkrétně pojmenované skupiny (např. Vietnamce), 

někde se setkáváme jen s obecným odkazem na etnické a národnostní menšiny. 

Příkladem prvého mohou být kromě Zpráv o stavu romských komunit, u nichž vyplývá 

ze samé jejich podstaty, některá programová prohlášení vlád: 

„Zvláštní úsilí bude vláda věnovat integraci Romů a snaze čelit pokusům o sociální vylučování 

romských komunit z občanské společnosti.“ [Vláda 2002] 

 

„Vláda připraví komplexní program umožňující integraci Romů a zabraňující sklonu k jejich 

sociálnímu vylučování. Vytvoří nástroj k zajišťování komplexních služeb při předcházení 

sociálnímu vyloučení na lokální úrovni.“ [Vláda 2007] 

Bratinkova zpráva, byť okrajově, si všímá nenávisti projevované vůči Asiatům či Ukrajincům: 

„Z předběžných výsledků obsahové analýzy vyplývá, že nejvíce intolerance projevují žáci 

k Romům, Ukrajincům, Vietnamcům (obecně vůči Asiatům), naprosto neznají obsah termínu 

‚xenofobie‘,“ [Bratinkova zpráva 1997] 

6.2.5 Odpovědnost 

Rozdílná pojetí můžeme v jednotlivých dokumentech sledovat též u jejich chápání 

odpovědnosti. Nezřídka narážíme na tendenci přenášet část odpovědnosti na oběti rasismu 

v podobě generalizujících odsudků menšiny. Opačnou, ale často komplementárně s tím se 

vyskytující tendencí je obdobná generalizace na straně majority. Pochopitelně je ale 

odpovědnost kladena též na extremisty, konkrétní viníky diskriminace či chyby v systému. 
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 Bratinkova zpráva, možná i z důvodu, že byla prvním velkým dokumentem věnujícím 

se této problematice a šla „nevyšlapanou cestou“, snaží se odpovědnost „spravedlivě“ rozdělit 

mezi majoritu a diskriminovanou romskou menšinu. De facto se tak dopouští generalizace 

a značného zjednodušení na obou stranách: 

„Jak bylo výše uvedeno, navzdory úsilí budovat demokratickou občanskou společnost (…) se 

dosud nedaří integrovat romskou komunitu a zároveň naučit českou společnost přijímat 

a respektovat romskou menšinu jako její - byť do značné míry odlišnou - součást. (…) (N)a 

vyhrocení dílčích problémů se v praktickém životě podílejí obě strany.“ [Bratinkova zpráva 

1997] 

Tendencí k přenášení části odpovědnost na Romy, aniž by bylo řečeno, jakým způsobem se 

mají romské komunity jako celek této odpovědnosti zhostit, nalézáme v Bratinkově zprávě více, 

např. zde: 

„Je nepochybné, že se příslušníci romské komunity podílejí na negativních společenských jevech 

ve větší míře, než odpovídá jejich podílu na celkovém množství obyvatel. Nicméně nelze 

tolerovat vyvozování důsledků této skutečnosti v podobě diskriminačních postupů vůči celé 

komunitě i jednotlivcům, a to pouze na základě příslušnosti ke stejné národnostní a etnické 

skupině. Zároveň je třeba si uvědomit, že do jisté míry jsou současné negativní projevy romské 

menšiny reakcí na nejen historické, ale i poměrně nedávné postupy majoritní společnosti.“ 

[Bratinkova zpráva 1997] 

Citovaný úryvek vytváří dojem, že rasismus je sice chybným a neomluvitelným, ale přece jen 

důsledkem asociálního chování části Romů. I když přiznává původ těchto problémů 

v „postupech majoritní společnosti“, bezdůvodně je odděluje právě od projevů rasismu. Může 

se tak zdát, že majorita v minulosti způsobila zhoršení situace Romů a změnu jejich chování, 

pro nějž jsou dnes diskriminováni. Při tom je otázkou, zda lze od sebe minulé křivdy a současné 

projevy rasismu oddělit, nebo zda tvoří jeden nedílný celek. 

 S problematikou přenášení odpovědnosti na oběti rasismu lze spojit téma, které výrazně 

rezonovalo ve společnosti především v období ekonomické krize, totiž problematiku zneužívání 

sociálních dávek. Objevuje se v programových prohlášeních vlád a, i když není explicitně 

spojováno s problematikou rasismu, je možné jej vnímat jako odpověď na všeobecně rozšířené 

mýty o štědrém systému stranícím Romům a o zneužívání sociálních dávek touto menšinou: 

„Zamezíme zneužívání sociálních dávek. Lidé, kteří dlouhodobě a soustavně odmítají přijmout 

nabízenou práci, účast v rekvalifikačních kurzech nebo v programu veřejných prací, obdrží místo 

finančních částek platbu služeb v podobě poukázek a kuponů jako zajištění existenčního minima. 

Stejný princip bude použit i pro rodiny, které neposílají své děti do školy.“ [Vláda 2006] 
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„Vláda zpřísní podmínky v oblasti podpory v nezaměstnanosti, která bude vázána na aktivitu 

nezaměstnaného. Sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle.“ 

[Vláda 2010] 

6.2.6 Příčina a důsledek 

Výše uvedený úryvek Bratinkovy zprávy (viz str. 65) věnující se příčinám špatné situace Romů 

nás zároveň vede k úvaze o způsobu, jakým dokumenty vymezují kauzalitu rasismu a jevů s ním 

spjatých. Jak vyplývá z výše uvedeného, Bratinkova zpráva vnímala rasismus jako důsledek 

chování části Romů, nicméně to samo považovala za reakci na starší útlak tohoto etnika ze 

strany majoritní společnosti a jejích institucí. 

Ve výčtu příčin se též objevuje těžká ekonomická a sociální situace v některých 

regionech. Zmiňuje jí například Zpráva o stavu romských komunit v ČR za rok 2012: 

„Kromě ní budou realizovány vzdělávací a koordinační aktivity, které se uskuteční v Ústeckém 

a Moravskoslezském kraji, což jsou kraje s dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, kdy 

bývá existenční nejistota spouštěčem napětí mezi skupinami, včetně rasistických projevů a 

inklinace k zastávání extremistických postojů a podpory extremistických hnutí a politických 

stran.“ [Zpráva o stavu romských komunit za 2012: 15] 

 Příčiny rasismu (na rozdíl od jeho důsledků) obecně nejsou dokumenty příliš 

tematizovány. Rasismus je většinou prezentován jako danost. Příčiny jsou opomíjeny 

v programových prohlášeních vlád i ve většině dalších dokumentů. 

6.2.7 Color-blind policy vs. afirmativní akce 

Dokumenty se liší též v přístupu k různým nástrojům boje s rasismem a jeho důsledky. 

V teoretické části této práce je rozebrán vztah mezi tzv. color-blind přístupem a afirmativní 

akcí (pojmy mají původ v USA v souvislostí s diskriminací Afroameričanů). S podobnou 

dichotomií se můžeme setkat i v českém prostředí, byť ani jeden z přístupů nenacházíme v ryzí 

formě. 

 Např. MPSV ve své Strategii sociálního začleňování nenavrhuje žádná specifická 

opatření zohledňující etnicitu většiny sociálně vyloučených osob a obdobně k opatřením 

sociální inkluze přistupuje i Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. V té dokonce nacházíme 

explicitní vymezení proti opatřením afirmativní povahy: 

„Ústředním motivem navrhované intervence nejsou afirmativní akce, tedy zvýhodňování 

vybrané části obyvatel ČR, ale změny a doplnění ústředních systémů (např. péče o ohrožené děti 

a ústavní výchova, plánování a rozvoj sociálních služeb, předškolní a školní vzdělávání, aktivní 
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politika zaměstnanosti, podpora bydlení nízkopříjmových domácností, atd.).“ [Důvodová zpráva 

Strategie boje prosti sociálnímu vyloučení 2011: 1] 

Opačný postoj zastává např. Bratinkova zpráva: 

„Je nepochybné, že občanský princip nedovoluje např. úřední evidenci romských obyvatel, 

nejsou proto k dispozici přesné oficiální údaje o jejich celkovém počtu a struktuře. Přesto existují 

odhady a praktické zkušenosti, podle nichž některé problémy romské komunity jsou odlišné od 

problémů jiných skupin obyvatelstva, a tudíž vyžadují odpovídající přístup.“ [Bratinkova zpráva 

1997] 

Oba postoje se navzájem z principu vylučují, přesto je ale třeba vnímat je spíše jako ideální 

typy, mezi nimiž existuje kontinuum postojů dávajících na „barvoslepé“ politiky a afirmativní  

opatření ve prospěch menšin různý důraz. 

6.3 Variace vymezení rasismu coby veřejněpolitického problému 

Identifikované kategorie v jednotlivých sadách se ve většině případů vzájemně nevylučují. To 

znamená, že na rozličných aspektech problematiky rasismu se analyzované dokumenty shodují. 

Liší se z větší části pouze v tom, na které aspekty kladou větší důraz. Skutečnost, že např. 

dokumenty Ministerstva vnitra téměř opomíjejí rozměry problému související se vzdělávací 

politikou, nezaměstnaností, diskriminací při poskytování služeb či na trhu s bydlením, 

neznamená, že tyto aspekty problému jejich tvůrci nevnímají či dokonce popírají. Do značné 

míry jednostranné zaměření těchto dokumentů na bezpečnostní rozměr rasismu souvisí 

především a agendou ministerstva. 

Stejně tak vymezení skupiny ohrožené rasismem dokumenty nepolarizuje. Ačkoli se 

velká část dokumentů shoduje na vyšší míře ohrožení Romů než příslušníků jiných menšin, 

žádný z nich ostatní menšiny z této problematiky nevylučuje. Stejné je to v případě vymezení 

skupiny aktérů, kteří jsou nositeli rasistických představ. Ačkoli některé dokumenty 

problematizují především agresivní chování pravicových extremistů, naprostá většina z nich 

přiznává i otevřeně rasistické postoje velké části společnosti nehlásící se k žádným 

extremistickým hnutím. 

Přes shodu na většině aspektů problému je nicméně možné identifikovat dvě sady 

kategorií, ve kterých se jednotlivé kategorie do značné míry vzájemně vylučují. První z nich je 

rovina hodnotových východisek, na kterých dokumenty staví své vymezení problému. Zde 

můžeme vymezit tři kategorie. 

V první z nich je problém legitimizován primárně optikou lidských práv. Do této 

kategorie zahrnuji tři výše popsané přístupy, totiž 1) snahu o dosažení západních standardů 
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demokracie a právního státu, 2) důraz na obecnou rovinu lidských práv a 3) důraz na práva 

národnostních menšin. Ač se tyto tři dílčí přístupy částečně liší, v diskursu se často prolínají 

a nelze je od sebe striktně oddělit.  

Druhá kategorie legitimizuje označení rasismu za problém především jeho 

socioekonomickými důsledky. Rasismus je zde vnímán jako jedna z příčin sociálního vyloučení 

a potažmo sociální nesoudržnosti celé společnosti. V diskursu je častěji než ostatní kategorie 

spojena s problematikou chudoby, nízké vymahatelnosti práva. Oběti rasismu chápe jako 

podmnožinu obětí jiných patologických společenských jevů. 

Ve třetí kategorii je rasismus prezentován primárně jako excesivní chování extremistů, 

je spojován s násilnou trestnou činností, otevřenými projevy nenávisti a zhoršenou 

bezpečnostní situací v oblastech s vyšším množstvím sociálně vyloučených romských lokalit. 

Všímá si i rasistických projevů části společnosti nehlásící se k žádnému extremistickému hnutí, 

nicméně i zde se omezuje na explicitní projevy etnické nesnášenlivosti (typicky se jedná 

o protiromské pochody v sociálně slabších regionech). 

Tyto tři kategorie se sice principálně nevylučují a jednotlivé dokumenty často obsahují 

všechny tři. Nicméně vždy jeden z nich výrazně převažuje a ostatní hrají případně doplňkovou 

roli. Hodnota lidských práv je navíc implicitně přítomna i ve dvou kategoriích, které jsem takto 

neoznačil. Samozřejmě že i problematizace chudoby či zhoršené bezpečnostní situace vychází 

ze základního hodnotového předpokladu, že právo na život v důstojných podmínkách 

a v bezpečném prostřední je součástí lidských práv. Důraz na lidská práva se nicméně objevuje 

v těchto kategoriích zprostředkovaně. 

Připomeňme zde ještě Baršovo rozlišení tří dimenzí exkluze menšin [Barša 1999: 273]. 

První kategorie (lidskoprávní) odpovídá občansko-politické rovině exkluze (nejrůznější 

projevy rasistických předsudků od institucionálního rasismu po útoky extremistů), ale zahrnuje 

též kulturní rovinu (podpora národnostních práv). Druhá kategorie vycházející se sociální 

soudržnosti může být vnímána v souvislosti se sociálně-ekonomickou rovinou exkluze 

(problematika sociálního vyloučení, nezaměstnanosti). Třetí kategorie, ve které je rasismus 

chápán jako bezpečnostní problém, odpovídá částečně opět občansko-politické rovině, ovšem 

s perspektivou zúženou na násilnou trestnou činnost. 

Druhá sada kategorií, u které lze vysledovat vzájemnou polarizaci jednotlivých 

dokumentů, se týká příklonu k afirmativním opatřením či naopak k opatřením s prvky color-

blind policy. Ani v tomto případě se nejedná o vyhraněně protichůdné postoje. Žádný 

z dokumentů nenaplňuje charakteristiky color-blind policy, tak jak je popisuji v teoretické části. 
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I ty instituce, jejichž dokumenty jsem zařadil do této kategorie, reflektují problém 

institucionálního rasismu a snaží se vyrovnat se systémovou diskriminací Romů. 

V protikladu těchto dvou kategorií se zrcadlí i dvě dimenze spravedlnosti popsané 

Nancy Fraser (viz část 2.4). Ve způsobu, jakým s problematikou rasismu pracují dokumenty 

v kategorii „color-blind“, můžeme vidět důraz na aspekt přerozdělování a tendenci definovat 

ohroženou skupinu spíše na základě socioekonomických charakteristik. Naopak podporu 

afirmativních opatření32 lze chápat jako důraz na uznání kulturních specifik romské menšiny. 

Pokud bych měl v duchu WPR přístupu Carol Bacchi vymezit kromě hranic 

veřejněpolitického diskursu o rasismu i to, co za těmito hranicemi zůstává, je třeba zmínit dvě 

témata. Minimální pozornost je věnována absenci účasti Romů na rozhodování, ať už v obecné 

rovině33 nebo v rovině opatření týkajících se jich samých. Spíše okrajově se tomuto problému 

věnují některé dokumenty Rady pro záležitosti romské menšiny [Koncepce romské integrace 

2009: 5; Strategie romské integrace 2015: 87-89], ostatní dokumenty toto téma zcela ignorují. 

Minimální je též snaha o odhalení příčin rasismu. V dokumentech najdeme sice dílčí 

zmínky o sociálním napětí či frustraci, nicméně komplexnější analýza příčin v celém diskursu 

chybí a rasismus se tak jako nechtěný jev vznáší bez pevnějšího ukotvení. Pokud tuto situaci 

porovnáme s tím, co o příčinách rasismu píší současní teoretici, kteří jí často dávají do úzké 

souvislosti s obecnější kritikou společenského systému [viz např. Machalová 2004: 180], 

můžeme dovodit, že je to právě konformita vynucená pozicí klíčových aktérů v systému.  

6.4 Typologie dokumentů 

Popsal jsem jednotlivé sady kategorií, s nimiž je rasismus dáván do kontextu, a stručně jsem 

charakterizoval veřejněpolitický diskurs o rasismu jako celek. Nyní se mohu pokusit 

o vytvoření typologie analyzovaných dokumentů. Vysoký počet identifikovaných sad kategorií 

ale neumožňuje pro tuto typologii využít všechny. Rozhodl jsem se proto vybrat z popsaných 

šesti sad pouze dvě, a totiž hodnotová východiska a podporu afirmativních opatření. Jako jediné 

                                                 
32 Na tomto místě je třeba upozornit na možné zmatení pojmů. Vzhledem k odkazům k dílu Nancy Fraser a jejímu 

pojmu dvoudimenzionálních nerovností, které se v této práci objevují, podotýkám, že chápu pojem afirmace jinak 

než Fraser. Ta používá pojem afirmace pro označení takových opatření, která pouze zmírňují dopady nerovností 

pramenících z nastavení systému. Užívá jej ale jak v kontextu politiky uznání, tak v kontextu politiky 

přerozdělování, v obou případech jako opositum k pojmu transformace, kterým označuje systémové změny 

vedoucí k odstranění příčin nerovností [Fraser 2007: 11]. Já používám pojem afirmace k označení politik 

zacílených na podporu etnicky vymezené skupiny (tedy ve smyslu pozitivní diskriminace). 
33 Čistě statisticky bychom měli mít v Poslanecké sněmovně zhruba pět Romů, v Senátu jednoho až dva. 

Nedostatečnou reprezentaci Romů v orgánech formulujících politickou vůli obyvatel ČR lze chápat jako součást 

symbolického vyloučení, zneuznání a pozice Romů coby občanů druhé kategorie. 
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totiž nabízejí určité cleavages, které veřejněpolitický diskurs reálně dělí do více konkurenčních 

proudů. Jejich kombinací jsem získal šest typů, z nichž přinejmenším dva jsou čistě hypotetické. 

Z analyzovaných dokumentů totiž žádný nekombinuje lidská práva coby zdroj 

legitimity svého vymezení problému a zároveň návrhy „color-blind“ opatření. I dokumenty 

čerpající spíše z obecné roviny lidských práv reflektují etnicky podmíněná specifika potřeb 

postižených menšin. Naopak dokumenty vymezující problém rasismu v kontextu sociálního 

vyloučení se vesměs vymezují proti etnicky podmíněným afirmativním opatřením. 

Zůstávají nám tedy čtyři typy dokumentů: 1) dokumenty hodnotově čerpající z lidských 

práv podporující afirmativní opatření, 2) dokumenty vycházející z problematiky sociálního 

vyloučení, 3) dokumenty represivně-bezpečnostní, tj. kombinující pojetí rasismu coby 

bezpečnostního problému s politikou zaměřenou primárně na potírání rasismu, xenofobie 

a diskriminace a 4) dokumenty preventivně-bezpečnostní, které spojují bezpečnostní pojetí 

problému s politikami cílenými na spolupráci s komunitami národnostních menšin. 

Do první kategorie můžeme zařadit vesměs všechny dokumenty odboru lidských práv 

a ochrany menšin Úřadu vlády. Ačkoli se Bratinkova zpráva, jednotlivé periodické zprávy 

poradních orgánů vlády i koncepční materiály pro integraci Romů v mnoha ohledech liší, 

spojují je primárně lidskoprávní východiska a obhajoba nějaké podoby afirmativní akce. Vliv 

zde může mít úzká institucionální provázanost orgánů, které tyto dokumenty produkují (viz 

analýzu aktérů). Vymezení problému na základě lidskoprávního přístupu totiž nemusí nutně 

determinovat příklon k afirmativním opatřením. 

K druhému typu můžeme přiřadit Strategii sociálního začleňování (MPSV) a Strategii 

boje proti sociálnímu vyloučení (Agentura pro sociální začleňování). Zasazení rasismu do 

kontextu sociálního vyloučení vede k upřednostnění těch opatření, která řeší sociální vyloučení 

jako celek, nevyjímaje z něj zvlášť etnicky vymezenou podmnožinu sociálně vyloučených osob 

(byť tato podmnožina tvoří v rámci množiny většinu). Strategie sociálního začleňování 

zohledňuje etnický rozměr a význam rasismu méně. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

rasismus vnímá citlivěji, nicméně prosazuje spíše opatření zamezující přímé diskriminaci 

v kombinaci s opatřeními zaměřenými na pomoc všem sociálně vyloučeným bez ohledu na 

jejich etnicitu. 

 Třetí typ zahrnuje dokumenty Ministerstva vnitra vztahující se k boji proti extremismu, 

tzn. Zprávy o extremismu na území ČR, Strategie boje proti extremismu, Informace 

o problematice extremismu ad. Rasismus hodnotí primárně jako bezpečnostní problém, sledují 

potírání protizákonných aktivit extremistických (a mezi nimi i rasistických) hnutí. Zařazení do 

skupiny dokumentů přiklánějících se k opatřením s prvky color-blind policy vychází z absence 
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prvků afirmativní akce, která ale vychází přímo z logiky dokumentů, které dopady rasismu na 

menšiny primárně neřeší. 

 Nakonec čtvrtý typ představují strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám. 

Tyto dokumenty stanovují specifické postupy policie tak, aby její práce brala v úvahu specifické 

potřeby národnostních menšin. Smyslem je systematicky snižovat kriminalitu páchanou na 

příslušnících národnostních menšin i páchanou samotnými příslušníky menšin. 

 

Tabulka č. 3: Typologie přístupů v analyzovaných dokumentech 

 „Color-blind“ opatření Afirmativní opatření 

 

 

Lidská práva 

  

 

- 

Bratinkova zpráva, Zprávy o 
stavu lidských práv, Zprávy o 

stavu romských komunit, 
Zprávy o situaci 

národnostních menšin, 
Koncepce romské integrace, 
Strategie romské integrace 

Sociální soudržnost Strategie sociálního 
začleňování, Strategie boje 
proti sociálnímu vyloučení 

- 

Bezpečnost Materiály Ministerstva 
vnitra zaměřené na boj proti 

extremismu 

Strategie pro práci Policie ČR 
ve vztahu k menšinám 

Zdroj: autor 
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7. Diskuse 

Tato práce v rámci svých závěrů otevírá i řadu otázek, na jejichž zodpovězení zde nebyl prostor. 

V budoucnu by bylo vhodné porovnat diskursy v různých arénách (mediální, aktivistické, 

romské elity, akademické, politické, veřejněpolitické) a otestovat hypotézu o dvou obecných 

pohledech, které se promítají do všech těchto rovin (sociální a etnické vymezení problému). Na 

základě závěru této práce se totiž zdá, že spor mezi sociálním a etnickým pojetím problému 

sociálního vyloučení a tedy i spor o příčinách, důsledcích a celkovém zakotvení rasismu je 

daleko obecnější a neodehrává se jen na úrovni tvůrců veřejných politik na vládní úrovni. Při 

promýšlení takto položené otázky je samozřejmě nutné zúžit obsah pojmu rasismus na odpor 

k sociálně vyloučeným etnickým skupinám, v českém prostředí k Romům. 

 Jako první krok v tomto snažení se nabízí analýza postojů nevládních organizací. Během 

práce na tomto textu jsem se nesnažil shromáždit podrobnější informace o této skupině aktérů, 

nicméně je nepochybné, že se jedná o skupinu velmi heterogenní, kde se od sebe jednotliví 

aktéři liší organizační strukturou, vztahem k cílové skupině svých aktivit, ale právě i vztahem 

k etnickému a sociálnímu chápání problému. Obdobně zajímavou materií by jistě byly romské 

elity, ať už se jedná o politiky, aktivisty, novináře ad. Lepšímu porozumění problému by jistě 

prospěl detailnější výzkum postojů tvůrců politik založený na analýze širší škály dokumentů 

i rozhovorů s jejich představiteli. 

Schopnost najít širší konsensus na obsahu pojmu rasismus a na jeho vztahu k ostatním 

problémům, ať už jde o porušování lidských práv, sociální vyloučení, kriminalitu, bezpečnost 

nebo řadu dalších, je klíčová pro budoucí úspěch politik zaměřených na všechny tyto dílčí 

problémy. Právě podrobnější výzkum postojů jednotlivých aktérů a jejich preciznější teoretické 

uchopení by mohly přispět k úspěšnému vyjasnění některých pojmů, a do budoucna tedy 

i k onomu širšímu konsensu. 

Další rozpracování by si jistě zasloužila i aplikace reputačního štítu v českých 

podmínkách. Spíše z analýzy událostí a z analýzy aktérů vyplývá, že aplikace tohoto konceptu 

v českém prostředí je možná. Zmíněné rasistické výroky některých představitelů 

mainstreamových parlamentních stran a zároveň dlouhodobě spíše neúspěšné politické 

platformy pravicových extremistů dokládají, že i v Česku je otevřené přiznání se k rasismu stále 

tabu, ačkoli v praxi se s projevy rasismu setkáváme. Nezodpovězenou otázkou nicméně 

zůstává, zda by situace byla horší v případě, kdy by rasismus tabuizován nebyl. 
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8. Závěr 

Diskurs vládních dokumentů zahrnuje širokou škálu jevů, které je možné zahrnout pod pojem 

rasismus. Při vymezení různorodých forem, kterých může rasismus nabývat, jsem se opíral 

o práce teoretiků, kteří se tímto fenoménem a jeho podobou v současné společnosti podrobně 

zabývali. Významné pro mě v tomto ohledu byly poznatky Teuna van Dijka, Michaela K. 

Browna nebo Shirley Better, z českých autorů pak pro mě byly přínosem práce Tatiany 

Machalové a hlavně Pavla Barši. Ukázalo se, že reflexe různých forem rasismu včetně často 

nenápadných případů institucionálního rasismu, jak je popisují zmínění autoři, je do značné 

míry součástí diskursu analyzovaných dokumentů. 

Diskursu, v němž dochází ke konstruování obsahu pojmu rasismus, se účastní z velké 

části experti působící v poradních orgánech vlády a v zázemí dalších orgánů ústřední státní 

správy. Vliv politických aktérů spočívá spíše v působení na strukturu institucí,34 které se 

problémem zabývají, než v přímém ovlivňování pojetí problému. Naopak lze shrnout, že jednou 

vzniklá instituce dokáže udržovat svou agendu ve veřejněpolitickém diskursu částečně i přes 

nedostatek politické vůle (např. období Nečasovy vlády). 

Jako klíčové aktéry jsem definoval poradní orgány vlády působící na odboru lidských 

práv a ochrany menšin, tj. Radu vlády pro lidská práva, Radu vlády pro národnostní menšiny a 

Radu vlády pro záležitosti romské menšiny. Důležitou roli hraje též Agentura pro sociální 

začleňování, ministr pro lidská práva a zmocněnec pro lidská práva. Na tvorbě politik proti 

rasismu se podílejí též některá ministerstva (vnitra, práce, školství). Diskurs o rasismu pak 

aktivně ovlivňuje celá řada aktérů od Veřejného ochránce práv přes nevládní organizace až po 

aktivisty z řad samotných menšin. 

Analýza událostí ukázala, že prostředí, v němž jsou obsahy pojmu rasismus 

konstruovány, se během posledních 25 let výrazně proměňovalo. V 90. letech byly vedle 

skrytých projevů institucionálního rasismu časté též fyzické útoky extremistů na příslušníky 

menšin, politici problém do značné míry ignorovali a institucionální zázemí pro řešení 

problému bylo velmi slabé. Oproti tomu konec 90. let je spjatý s větší pozorností věnovanou 

této problematice. Naopak léta 2009 až 2013 jsou charakteristická útlumem zájmu o problém 

a současně zhoršováním bezpečnostní situace, které vyústilo v sérii protiromských pochodů 

v roce 2013. 

                                                 
34 Záměrně v poznámce pod čarou připomínám plány Jiřího Dienstbiera na restrukturalizaci Agentury pro sociální 

začleňování. Vzhledem k malému časovému odstupu je obtížné posoudit objektivně důvody tohoto kroku a stejně 

tak jeho dopady. Jednou z nepotvrzených hypotéz, které se nicméně objevují, je tlak některých aktérů 

zdůrazňujících etnickou rovinu sociálního vyloučení. V takovém případě by bylo možné tyto kroky interpretovat 

i jako snahu o oslabení jedné z konkurenčních konstrukcí problému rasismu a souvisejících jevů. 
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Vztah událostí formujících kontext, v němž je diskurs o rasismu veden, a proměn 

samotného diskursu není jednoznačný. Je zjevné, že po řadě násilných excesů z 90. let se vláda 

konečně začala tímto problémem zabývat. Vliv zde ale mohla sehrát i příprava na vstup do 

mezinárodních organizací (především EU) nebo posilování občanské společnosti. Na 

uspokojivé vysvětlení této kauzality ovšem poznatky této práce nepostačují. Je ovšem 

evidentní, že v rámci proměn celkového diskursivního prostředí se proměňovaly i postoje 

politiků a jejich vůle se problematikou rasismu zabývat. Samotné vymezení problému se sice 

uskutečňovalo, jak už bylo napsáno, spíše na expertní úrovni, nicméně v rámci institucí 

zřízených právě na základě proměn politické vůle. 

Jak jsem ji naznačil, rasismus ve vládních dokumentech není redukován pouze na 

excesy extremistů a jiné zjevné projevy rasové nesnášenlivosti. Napříč jednotlivými 

analyzovanými dokumenty se objevuje celá škála témat od sociálního vyloučení přes 

diskriminaci na trhu práce, na trhu s bydlením, marginalizaci v kulturní oblasti, znevýhodnění 

ve vzdělávání až po okrajově zmiňovanou absenci Romů35 v procesu tvorby politik zaměřených 

na jejich komunity. Právě zapojení Romů do rozhodování zůstává ale do značné míry stranou 

zájmu, minimálně se dokumenty věnují také příčinám rasismu. 

Jakkoli se zdá diskurs vládních dokumentů o rasismu homogenní, je zde možné 

vysledovat několik konkurenčních konstrukcí rasismu. V části dokumentů je kladen větší důraz 

na propojení etnické roviny (včetně dopadů rasismu) se širokou škálou sociálních problémů, 

z čehož je dovozována podpora afirmativním opatřením ve prospěch postižených menšin. 

Oproti tomu se formuje jiný pohled, který rasismus sice reflektuje, ale záměrně odmítá klást 

důraz na etnickou rovinu sociálních problémů. Rasismus chápe jednak jako možnou příčinu, 

ale zároveň jako potenciální důsledek etnického vymezení sociálního vyloučení. Vedle těchto 

dvou přístupů můžeme vysledovat ještě dva další, které vycházejí z chápání rasismu coby 

bezpečnostního problému. První z nich jsem nazval bezpečnostně-represivní, protože se 

soustředí na potírání projevů extremismu a s ním spojeného šíření rasové nesnášenlivosti. 

Druhý přístup nazývám bezpečnostně-preventivní, protože se věnuje eliminaci příčin rasové 

nesnášenlivosti, práci s menšinami a ochraně menšin. 

Odlišnosti mezi jednotlivým přístupy odráží hodnotová východiska aktérů, kteří je 

zastávají (důraz na lidská práva, důraz na sociální soudržnost, důraz na bezpečnost), ale souvisí 

                                                 
35 Ostatní národnostní menšiny nezmiňuji, protože okruh problémů, s nimiž se potýkají, je podstatně užší než 

v případě Romů. Řešení většiny svých problémů mohou ovlivnit např. prostřednictvím Rady vlády pro národnostní 

menšiny. Romové jsou ale výrazněji než jiné skupiny postiženi sociálním vyloučením a dalšími negativními jevy, 

přičemž právě romští obyvatelé sociálně vyloučených lokalit nejsou pro procesu rozhodování zapojeni. 
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i s agendou, která je jim svěřena (ochrana menšin, sociální vyloučení, bezpečnostní politika). 

Zároveň nelze vnímat dílčí rozpory mezi těmito přístupy fatálně – v mnoha ohledech se shodují 

a většinou se liší spíš rozdílně kladeným důrazem na různé aspekty rasismu než zcela zásadním 

popřením východisek ostatních přístupů. 
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Summary 

The discourse of government documents includes a broad spectrum of phenomena which we 

can label as racism. To delimitate various forms of racism I drew from works of Teun A. van 

Dijk, Michael K. Brown or Shirley Better, I also used ideas of Czech scholars Tatiana 

Machalová or Pavel Barša. 

In this discourse the majority of participants are experts from advisory bodies of the 

government and other central offices. The political sphere affects a structure of these institutions 

rather than the delimitation of the problem itself. Conversely, we can conclude the existing 

institutions are able to keep their agendas in the discourse partly despite of the political 

situation. 

I have identified the advisory bodies of the government at the Department of Human 

Rights and Ethnic Minorities, the Agency for Social Inclusion, and at the Minister for human 

rights and Commissioner for human rights as key actors of the discourse. Some other ministries 

participate in relevant policies (Ministry of interior, Ministry of labour and social affairs or 

Ministry of education). The discourse about racism is influenced by many other stakeholders, 

e.g. ombudsman, NGOs or Roma activists. 

History event analysis revealed big changes of social environment in the last 25 years. 

Blatant forms of racism, including murders of Czech Roma and foreigners, were quite typical 

in nineties. In this period politicians ignored this problem. The end of the century is on the other 

hand linked with deep structural changes and with first steps to delimitate racism as a big issue. 

Nevertheless development was not linear. Increased ethnic and social tension can be considered 

since 2009 to 2013. 

Relation of described events and changes of discourse itself is not clear. We can consider 

open violence in nineties as a trigger of changes occurring at the end of the decade. But there 

were other influences, e.g. the arrangements for the Czech Republic entry into the EU or 

strengthening of civil society. 

Racism in government documents is not reduced on violence of extremists. All of these 

documents reflect many various related topics including social exclusion, discrimination on a 

labour market, a housing market, a cultural marginalisation or handicaps in the educational 

system. The topic not usually mentioned is a lack of Roma representatives in decision-making 

processes on all levels. 

Although the discourse seems to be homogenous several competing constructions of the 

racism can be identified. Some of the documents emphasize a connection of an ethnic aspect 
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with social exclusion. This relation legitimizes support for some kind of affirmative action. 

Other documents reflect a problem of racism but deny ethnic dimension of the social problems. 

There are two other approaches connected with security policy. One of them prefers repressive 

tools to fight racial violence; the other one prefers preventive tools. 

The differences between particular approaches reflect different values of stakeholders 

but are influenced by agenda which they govern as well. These contrasts should not be 

considered as fatal. Views of different stakeholders are similar in a majority of aspects. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Graf míry rasově motivované trestné činnosti v letech 1996-2013 

 

Zdroj dat: Ministerstvo vnitra (zprávy o extremismu) 

Graf: autor 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rasově motivovaná trestná činnost

všechny rasově motivované trestné činy rasově motivované násilné trestné činy



96 

 

Příloha č. 2: Analýza událostí – politický kontext (zdroj: autor) 

 

1990

• květen - první demokratické volby

• červen - nastupuje Pithartova vláda

1992

• červen - volby do ČNR; úspěch Republikánů (5,98 %)

• červenec - nastupuje první Klausova vláda

1996

• červen - volby do PS PČR; úspěch Republikánů (8,01 %)

• červenec - nastupuje druhá Klausova vláda

1998

• leden - nastupuje Tošovského vláda

• červen - volby do PS PČR

• září - nástup Zemanovy vlády; zmocněncem pro lidská práva Petr Uhl

2001
• únor - zmocněncem pro Lidská práva Jan Jařab

2002

• červen - volby do PS PČR

• červenec - nastupuje Špidlova vláda; prvním ministrem pro lidská práva Petr Mareš

2004

• srpen - nastupuje Grossova vláda; post ministra pro lidská práva neobsazen

• listopad - zmocněncem pro lidská práva Svatopluk Karásek

2005
• duben - nastupuje Paroubkova vláda

2006

• červen - volby do PS PČR

• září - nastupuje první Topolánkova vláda; Jan Jařab nahrazuje Svatopluka Karáska ve funkci zmocněnce pro lidská práva

2007
• leden - nastupuje druhá Topolánkova vláda; Džamila Stehlíková se stává ministryní pro lidksá práva

2009

• leden - Michael Kocáb nahrazuje Džamilu Stehlíkovou na postu minstra pro lidská práva

• květen - nastupuje Fischerova vláda

2010

• duben - Michael Kocáb opouští post ministra pro lidská práva a nahrazuje Jana Litomiského v pozici zmocněnce pro lidská práva (do září)

• květen - volby do PS PSČR

• červenec - nastupuje Nečasova vláda

2011
• únor - Monika Šimůnková obsazuje prázdný post zmocněnce pro lidská práva

2013

• červenec - nastupuje Rusnokova vláda

• říjen - volby do PS PČR; úspěch hnutí Úsvit (6,88 %); Šimůnková opouští post zmocněnkyně pro lidská práva

2014
• leden - nastupuje Sobotkova vláda; Jiří Dienstbier dosazen na post ministra pro lidská práva
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Příloha č. 3: Analýza událostí – institucionální vývoj 

 

Zdroj: autor  

1990
• transformace Rady pro národnosti Vlády ČR

1997
• zřízena Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity

1998
• zřízení Rady vláda pro lidská práva

2000
• zřízen úřad veřejného ochránce práv, obsazen Otakarem Motejlem

2008
• zřízení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

2010
• obsazení úřadu veřejného ochránce práv Pavlem Varvařovským

2012
• vypuštění spojení "romské lokality" z názvu Agentury pro sociální začleňován

2014
• obsazení úřadu veřejného ochránce práv Annou Šabatovou

2015

• plány na restrukturalizaci Agentury pro sociální začleňování

• příprava zákonů o posílení pravomocí veřejného ochránce práv
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Příloha č. 4: Analýza událostí – přijaté dokumenty 

 

Zdroj: autor 

  

1997
• Bratinkova zpráva

1998
• zpráva o extremismu (a následně každoročně)

1999
• zpráva o stavu lidských práv (a následně každoročně)

2002

• zpráva o situaci národnostních menšin (a následně každoročně)

• Národní strategie pro práci policie ČR ve vztahu k národnostnm a etnickým menšinám

2005
• zpráva o stavu romských komunit (a následně každoročně)

2006
• Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2006-2007

2008
• Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2008-2012

2009
• Koncepce romské integrace na období 2010-2013

2011
• Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

2013
• Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období let 2013-2014

2014
• Strategie sociálního začleňování

2015
• Strategie romské integrace do roku 2020 
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Příloha č. 5: Analýza událostí – vývoj problému 

 

Zdroj: autor 

  

1990
• vražda tureckého občana skupinou skinheads

1991

• pogrom v Klatovech a vražda Emila Bendíka; smrt Josefa Sztojky; vražda Radka Rudolfa; vražda 
Juraje Šarköziho, smrt Václava Baláže

1992
• zákon o občanství; jirkovská vyhláška

1993
• vražda Karla Balogha; vražda Tibora Danihela

1994
• smrt Martina Červeňáka

1995
• vražda Tibora Berkiho 

1997
• vražda Hassana E. Abdelradiho

1998

• vražda Heleny Biháriové

• vražda Milana Lacka

1999
• ústavní stížnost skupiny Romů zařazených v minulosti do zvláštních škol

2001
• vražda Oty Absolona

2006

• rasistické výroky ostravských komunálních politiků L. Janáčkové a J. Jezerského

• kauza Jiřího Čunka a vystěhování Romů do "čunkodomků" v Poschlé ve Vestíně

2007

• rasistické výroky břeclavského zastupitele Tomáše Nepraše
• rozsudek ESLP ve sporu D.H. a ostatní proti České republice

2008

• protiromské nepokoje v litvínovském Janově

• útok na Romy v Havířově

2009
• žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově

2011
• protiromské nepokoje na Šluknovsku

2013

• eskalace protiromských nepokojů napříč ČR; rasistické výroky senátorů

• nenávistné projevy vůči matce romských paterčat
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Příloha č. 6: Analýza událostí – mezinárodní a státoprávní kontext 

 

Zdroj: autor 

 

 

 

 

 

  

1991
• vstup ČSFR do Rady Evropy

1993

• rozpad ČSFR

• vstup ČR do Rady Evropy

1998
• účinnost Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

2004
• vstup ČR do Evropské unie

2007
• účinnost Evropské charty regionálních a menšinových jazyků
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Příloha č. 7: Přehled identifikovaných kategorií v analyzovaných dokumentech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor  
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Příloha č. 8: Scénář expertního rozhovoru 

Délka trvání: cca 1 hodina 

Pro bloky 3 – 5 platí, že otázky v nich uvedené jsou myšleny ve vztahy k vymezení rasismu jako 

veřejněpolitického problému, tj. vztahují se na nové úhly pohledu, na problematizaci dílčích aspektů 

fenoménu rasismu apod. 

BLOK 1 Úvodní otázky 

Otázka č. 1 Lze charakterizovat typického českého rasistu? Pokud ano, jak?  

Otázka č. 2 Z jakých důvodů hodnotí majorita rozdílně jednotlivé menšiny? 

Otázka č. 3 Liší se nějak český rasismus? Je něčím specifický? 

BLOK 2 Hodnocení vývoje 

Otázka č. 4 Zlepšila se situace ohledně rasismu v ČR za posledních 25 let? 

Otázka č. 5 Můžete tento vývoj rozdělit do nějakých fází? 

Otázka č. 6 Liší se nějak situace posledních let od dob dřívějších? A proč? 

BLOK 3 Hodnocení konkrétních mezníků 

Otázka č. 7 Jak hodnotíte následující události: 

7.1 Revoluce a období těsně po ní 

7.2 Úspěchy Sládkovců ve volbách 

7.3 Události let 1997 a 1998 (Bratinkova zpráva, zřízení Meziresortní komise…, 

protirasistické dem., účinnost Rámcové úmluvy o ochraně nár. menšin) 

7.4 Vstup do Evropské unie 

7.5 Rozsudek ESLP v kauze D.H. proti ČR 

7.6 Ekonomická krize 

7.7 Rasistické pochody v letech 2008, 2011, 2013 

BLOK 4 Hodnocení jednotlivých vybraných aktérů 

Otázka č. 8 Jak hodnotíte roli těchto vybraných aktérů: 

8.1 Agentura pro sociální začleňování 

8.2 Rady vlády pro 1) národnostní menšiny, 2) lidská práva, 3) záležitosti romské menšin. 

8.3 Ministr pro lidská práva 

8.4 Veřejný ochránce práv 

8.5 Ministerstvo vnitra 

8.6 Napadají vás nějací další aktéři? 

BLOK 5 Informace o vzniku analyzovaných dokumentů a jejich hodnocení 

Otázka č. 9 Jak hodnotíte následující dokumenty? Co víte o procesu jejich tvorby? 

9.1 Bratinkova zpráva 

9.2 Zprávy o stavu romských komunit (Rada Vlády pro zál. romské menšiny) 

9.3 Strategie romské integrace 

9.4 Zprávy o stavu lidských práv (Rada Vlády pro lidská práva) 

9.5 Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice (Rada Vlády pro nár. men.) 

9.6 Výroční zprávy o extremismu a koncepce boje proti extremismu 

9.7 Strategie pro práci policie ČR ve vztahu k menšinám 

9.8 Strategie sociálního začleňování (MPSV) 

ZÁVĚR Závěrečné a doplňující otázky 

Otázka č.10 Napadá vás ještě nějaký další aktér, dokument či událost, o kterých jsme se nebavili? 

Otázka č.11 Máte nějakou důležitou myšlenku na samý závěr? 

 


