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1. Úvod 

Předkládaná práce se zabývá stereotypním uvažováním o Romech a jeho promítáním do 

života na slovenské vesnici. Práce pojednává o uplatňování stereotypů Romů v rámci lokální 

společnosti, o jejich vlivu na sousedské vztahy s konkrétními Romy a také o jejich funkci při 

vyjednávání postavení Ne-romů v rámci vesnice. Cílem bylo nahlídnout významy, které 

stereotypy zprostředkovávají v komunikaci vesničanů. 

K myšlence výzkumu mě přivedl zájem o pochopení vzniku, udržování, předávání a 

důsledků etnických stereotypů. Během života v naší společnosti jsem se setkával především se 

stereotypy, jež se týkaly Romů. Důležitým okamžikem pro vznik zájmu o stereotypy a 

především jejich důsledky se staly návštěvy několika nacistických koncentračních táborů 

během studií na gymnáziu. Stereotypní představy a z nich vyplývající postoje mohou stát na 

počátku složitého procesu, který může být zakončen až fyzickým napadáním a genocidou. 

S dokončením toho procesu máme bohužel v Evropě bohaté zkušenosti. Ačkoli etnické 

stereotypy nemusejí souviset ani s chováním vůči stereotypizované skupině, natož pak 

s nepřátelskými postoji, diskriminací a fyzickým napadáním, ze zkušenosti je nám jasné, že 

mohou. (srov. Allport, 2004, s. 46-47) A právě proto, že tato možnost existuje, se domnívám, 

že je důležité se etnickými stereotypy zabývat. 

Výše předložená motivace volby tématu je vyhrocená záměrně, aby upoutala 

pozornost. Výzkum samotný se zabývá jen stereotypními představami a jejich funkcí v lokální 

slovenské společnosti. Majoritní společnost na Slovensku chová vůči Romům velké množství 

předsudků, mylných představ a stereotypů, což má za následek vzrůstající napětí ve 

společnosti, frustraci, rezignovanost i agresivitu. (Mušinka, 2012, s. 7) Ačkoli prací na téma 

stereotypizace Romů ze strany české/slovenské majority již bylo napsáno hodně, jen málo 

z nich se zabývá stereotypy Romů v rámci vesnice z kvalitativní výzkumné perspektivy. Práce 

nabízí detailní vhled do problematiky vlivu stereotypů na sousedské vztahy. Empirická data 

jsou nashromážděna pomocí etnografického výzkumu. Snahou tedy bylo zachycení emické 

perspektivy aktérů v terénu, kterým se stala malá obec na jihu středního Slovenska. Výzkum 

byl realizován pod hlavičkou kurzu Terénní antropologické praxe, který probíhá na Fakultě 

Humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Práce je členěna na teoretickou část, která zprostředkovává pohled odborné literatury 

na problematiku vztahů Romů a Ne-romů, jež jsou ovlivněny stereotypním uvažováním o 
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Romech. Metodologická část práce rozebírá charakteristiky použitých výzkumných metod a 

jejich reflexi při práci v terénu i při analýze a interpretaci dat. Empirická část je rozdělena do 

dvou částí. První se věnuje stereotypnímu obrazu Romů, zkušenostem, na kterém je vystavěn, 

jeho vlivu na představu vesničanů o vesnici, vlivu na předsudky vůči Romům a vlivu na 

diskriminační jednání. Druhá část se věnuje vlivu stereotypů na představy o novousedlých 

Romech na vesnici a na postoje k nim. 
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2. Teoretické ukotvení 

Cílem etnografického výzkumu je interpretace „rozvrstvené hierarchie významových struktur, 

v jejímž rámci dochází k produkci, vnímání a interpretování“ lidského jednání. (Geertz, 2000, 

s. 17) Geertz usiluje o zhuštěný popis sociální reality, což vysvětluje na svém známém rozdílu 

mezi tikem oka a mrknutím, jež má v dané sociální situaci další významy. Interpretativní 

antropologie se snaží o interpretaci sociální reality z hlediska aktérů. (Geertz, 2000) Etnické 

skupiny jsou z hlediska interpretativní antropologie zkoumány tak, jak jim rozumějí aktéři 

v dané společnosti. Nejsou chápány jako objektivní danosti bez sociálního kontextu, z čehož 

plyne neslučitelnost interpretativní antropologie a primordialismu. Pokud ale samotní aktéři 

chápou etnicitu jako danou a neměnnou (což téměř vždy platí), plyne z toho, že jsou etnické 

skupiny také dané a neměnné, tedy primordiální, protože interpretativní přístup bere za 

objektivní pouze interpretace aktérů. Zkoumaní lidé by museli být konstruktivisty, aby mohli 

být etnické skupiny z hlediska interpretativní antropologie brány jako konstrukty. V této práci 

vycházím z paradigmatu kognitivní antropologie, která stejně jako interpretativní antropologie 

chápe pohled aktérů za stejně objektivní jako cokoliv jiného. Kognitivní antropologii 

nezajímá, zda kromě interpretací aktérů existuje ještě jiná objektivní realita, protože chápe 

například etnické skupiny jako vytvářené právě těmito interpretacemi, které objektivní jsou. 

Není pro ni rozdíl mezi věděním zkoumaných lidí a nějakou jinou skutečností. (Kanovský, 

2009, s. 353 - 355) 

Při etnické kategorizaci využívá lidský mozek podobný kognitivní psychologický 

systém jako při kategorizaci všech ostatních živých i neživých entit. Tímto psychologickým 

procesem kategorizace je psychologický esencialismus. Jedná se o soubor představ, podle 

kterých si lidé zařazují určité předměty nebo živé bytosti do určité kategorie kvůli jejich 

sdílené esenciální podstatě. Například pro správné určení a kategorizaci vody je důležitá její 

vnitřní esence, nikoliv její podoba odvislá od aktuálního skupenství (led, pára). Tento proces 

probíhá automaticky a intuitivně. Nejde o konkrétní soubor znalostí, ale o soubor představ, 

návodů pro myšlení a o způsob získávání vědomostí. Etnické skupiny jsou dnes v běžném 

přemýšlení lidí psychologicky esencializované na rozdíl od jiných kategorií, jako jsou 

například profesní skupiny. Esencializované skupiny jsou průnikem psychologického 

esencialismu a lidových modelů. Romové jsou tak v našem kulturním prostředí z pohledu 

aktérů esencializovaní. (Kanovský, 2009) 
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Etnická kategorizace světa je v „lidovém diskursu“ chápána jako daná, esencialistická. 

(Kanovský, 2009) V odborném diskursu má tento způsob uvažování paralelu v paradigmatu 

primordialismu. Proti němu se vymezil sociální konstruktivismus, který reprezentuje 

především Barth a jeho slavná kniha „Ethnic groups and Boundaries“. Etnicita je pro Bartha 

organizační nástroj, jímž lidé ohraničují své skupiny, a její vztah ke kultuře
1
 existuje jen 

v určitém kontextu, který se může proměňovat. Etnicita je vyjednávána za různými účely a 

pro sebedefinici je důležité uznání ostatních členů skupiny. (Barth, 1969 in Doubek, 2014, s. 

18 - 19) „Konstruktivismus vznikl jako opozice vůči esencialismu. Zdůrazňuje, že sociální svět 

není sociálnímu aktéru jako účastníkovi společenského života objektivně dán jako fakt, ale je 

neustále znovu, kontinuálně konstruován v procesu sociální interakce a sociální 

komunikace.“ (Petrusek, 1996, s. 524 in Weinerová, 2014, s. 47) Ve zkratce – 

primordialismus tvrdí, že etnické skupiny se dají objektivně charakterizovat a objektivně 

existují. Konstruktivismus zastává přesvědčení, že příslušnost k nim je určena sociálními 

interakcemi, je tedy neustále sociálně konstruována. (Kanovský, 2009, s. 353) 

Pro studium etnických stereotypů Romů je užitečné vyjít z Jenkinsovy teorie etnicity 

jako sociální identity, jež je definována dvěma způsoby. První možností je tzv. hledisko 

skupiny. Jde o vnitřní identifikaci členů dané skupiny – jak si tito lidé definují svoji identitu a 

jak se k ní hlásí. Jejich subjektivní vnímání identity jim poskytuje smysl a místo ve 

společnosti. V našem případě by šlo o identifikaci Romů z jejich hlediska. Druhým způsobem 

je tzv. vnější hledisko. Skupinu vymezuje někdo zvnějšku pomocí různých kritérií, s nimiž se 

ale členové dané skupiny nemusejí ztotožňovat. Skupinu definovanou zvnějšku označuje 

Jenkins jako „sociální kategorii“. Výslednou etnickou identitou pak je výsledek „soupeření“ 

mezi sebedefinicí a sociální kategorizací. (Jenkins, 2008 in Doubek, 2013, s. 26 - 27) Pro nás 

je zásadní právě vymezení Romů jako etnické skupiny z vnějšího pohledu majority v lokální 

společnosti. Nejde nám o emický pohled Romů na jejich identitu, ale o emický pohled Ne-

romů na identitu Romů. Během výzkumu budu vycházet z toho, komu vesničané říkají 

„Cigáni“ nebo „Romovia“. 

Na základě Jenkinsovi teorie etnicity používá Doubek jako analytický nástroj pro 

vymezení romské etnicity „distanciační schema CIKÁNI“. „Schema“ jakožto pojem 

kognitivní teorie kultury označuje „specifické vědění, jež si nositelé kultury osvojili a osvojují 

                                                           
1
 Kulturu chápu jako koncept, jenž označuje „celiství systém významů, hodnot a společenských norem, kterými 

se řídí členové dané společnosti.“ (Murphy, 1998, s. 32) 
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během svého života.“ (Doubek, 2013, s. 22 - 23) „Schema je kognitivní struktura, pomocí níž 

interpretujeme svoji zkušenost světa.“ (Doubek, 2013, s. 24) Toto „schema“ nebo „kulturní 

model“ (Strauss, Quinn, 2003 in Doubek, 2013) je pro majoritu i minoritu jedinou opravdu 

objektivní kategorií charakterizující Romy jako skupinu.  Schema CIKÁNI používají Romové 

i Ne-romové jako interpretační nástroj při procesu identifikace. Vyjadřuje sociální vyloučení 

Romů a mocenskou nerovnost, které jsou vystaveni v majoritní společnosti. Bez ohledu na 

vlastní sebedefinici se Romové musejí ve společnosti vypořádat se schematem CIKÁNI, který 

charakterizují stereotypy a předsudky. Postojem Romů vůči majoritě se stává distanciace, 

kterou vyjadřují svoji domnělou nadřazenost, ale ve skutečnosti vyjadřuje totální 

společenskou deklasovanost. (Doubek, 2013, s. 28 - 30)  

Identita je z vnějšího hlediska vystavěna na různých atributech, které připisují členům 

jedné skupiny členové jiných skupin. (Jenkins, 2008 in Doubek, 2013, s. 26 - 27) Připisované 

atributy mají povahu stereotypů, jež jsou sdíleny napříč celou společností. Stereotyp je 

„souborem těch atributů, které jsou konsenzuálně připisované určité sociální kategorii.“ 

(Hnilica, 2010, s. 12) 

Stereotyp můžeme pojímat také jako chybnou a strnulou generalizaci, jež se týká 

vlastností příslušníků určité skupiny. Od negativních stereotypů se mohou odvíjet negativní 

postoje vůči této skupině a na jejich základě může dojít až k diskriminaci, ale nemusí. 

(Allport, 2004 in Hnilica, 2010, s. 12)  

Další možností pojetí stereotypů je koncept paměťové asociace mezi kategorií a 

nějakým atributem. Když pak dojde na základě podnětu k vyvolání kategorie, okamžitě se s ní 

spojí i připisovaný atribut. Na tento proces nemá vliv, zda si ho jsou jedinci plně vědomi. 

(Hnilica, 2010, s. 12) 

V textu pracuji s pojmem stereotyp, který chápu jako „pouhou“ představu člověka o 

druhých lidech (Weinerová, 2014, s. 9), dále s pojmem předsudek, který se projevuje již 

konkrétními postoji člověka (Weinerová, 2014, s. 9) a s pojmem diskriminace, která se 

promítá do konkrétních forem chování lidí (Weinerová, 2014, s. 9). 

Základem vzniku a uplatňování stereotypů je proces sociální kategorizace a asociace 

identifikovaných kategorií s příslušnými stereotypními atributy. Sociální kategorizace stírá 

rozdíly mezi osobami, které náležejí do stejné skupiny, a tím vede k usnadnění připisování 

stereotypních charakteristik všem členům dané kategorie. (Kouřilová, 2010, s. 22) 
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Během výzkumu jsem vycházel z teorie o stereotypech, kterou sestavila Lucie Uhlíková. 

a) „stereotyp je soud (negativní nebo pozitivní), který se spojuje s přesvědčením; 

b) jeho původ je sociální; je přenášen k jedinci jako výraz veřejného názoru zejména 

prostřednictvím rodiny, ale také školy, uznávaných autorit, masmédií apod., a 

sociálními podmínkami navzdory osobním zkušenostem jedince; 

c) stereotypy jsou emočně zatížené (negativně nebo pozitivně); 

d) odporují faktům reality nebo s nimi souhlasí pouze částečně, ale vždy se svým 

obsahem jeví zcela věrohodné; 

e) po dlouhá období jsou velmi stabilní; je to spojeno se skutečností, že jsou téměř 

nezávislé na opravdových (tzv. prožitých) zkušenostech lidí, neboť se více opírají o tzv. 

zkušenost zprostředkovanou; 

f) mají spíše iracionální charakter, a jsou proto odolné vůči logickým argumentům; 

g) jsou důležitým nedílným prvkem společenského vědomí, podnětů k sociálnímu dění, 

struktury ideologií a politické propagandy.“ (Uhlíková, 2005, s. 11-12) 

Za nejdůležitější z této teorie vzhledem k tématu mého výzkumu považuji skutečnost, že 

stereotyp je k jedinci přenášen „jako výraz veřejného názoru zejména prostřednictvím rodiny, 

ale také školy, uznávaných autorit, masmédií apod., a sociálními podmínkami navzdory 

osobním zkušenostem jedince“ (Uhlíková, 2005, s. 11-12), jelikož můj výzkum bude sledovat 

stereotypizaci Romů v kontextu osobní zkušenosti jedinců. 

Stereotypy se „dělí na autostereotypy (vyjadřují představy o vlastním etniku) a 

heterostereotypy (hodnocení „jiných“ a „cizích“).“ (Krekovičová, 1999, 2001 in Weinerová, 

2014, s. 10) 

V současném výzkumu se sociální psychologové nesnaží objasnit pravdivost či 

nepravdivost stereotypních představ, ale mechanismy „fungující na kauzálních vztazích 

ovlivněných historií a meziskupinovými vztahy, a na individuální úrovni enkulturací.“  (Jonáš, 

2013 in Weinerová, 2014, s. 13) „Stereotypy nemusejí vypovídat o sociální realitě a 

neposkytují nutně přesný obraz toho, co lidé skutečně dělají. Je tedy potřeba uvažovat o 

příčinách a používání stereotypů.“ (Eriksen, 2012, s. 54) 
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Jedinec je v procesu stereotypizace nedůležitý, hlavní roli hraje skupinová příslušnost, jež 

s sebou nese stigmatizaci jedince. V procesu identifikace jedince pak hraje významnější roli 

přisouzená skupinová příslušnost než jeho vlastní chápání skupinové identity. (Novák, 2008, 

s. 193) 

Sylvie Kouřilová vymezuje tři složky meziskupinových postojů – kognitivní, afektivní a 

behaviorální. Kognitivní část reprezentují stereotypy. Jedná se o vědění, které má jedna 

skupina o druhé. Afektivní část meziskupinových postojů reprezentují předsudky, které mají 

emoční charakter. Behaviorální složku představuje diskriminace členů jiných skupin. 

(Kouřilová, 2010) V této práci se zabývám jen kognitivní a behaviorální složkou 

meziskupinových postojů, jelikož afektivní složka je vzhledem k etnografické výzkumné 

metodě nezjistitelná. 

Stereotypy jednak odrážejí vztahy mezi skupinami a jejich důsledkem může být 

diskriminace, a jednak sociální realitu také konstruují za účelem vysvětlení a ospravedlnění 

mocenských vztahů, kdy určité skupiny dominují nad druhými. (Fiske, 1998 in Kouřilová, 

2010, s. 22-23) 

Na pozitivní změnu meziskupinových postojů v důsledku meziskupinového kontaktu mají 

větší vliv afektivní faktory než kognitivní procesy. Pozitivní emoce vyvolané kontaktem mezi 

členy různých sociálních skupin mohou pozitivně ovlivnit afektivní složku meziskupinových 

postojů a tím omezit předsudky. Na ně mohou ale mít pozitivní vliv i nové informace o 

nečlenské skupině, díky kterým je pak vnímáme diferencovaněji. (Kouřilová, 2010, s. 29) 

Největším problémem je stereotyp, který v průběhu času neprochází vývojem 

(nepozměňuje se) v důsledku osobních zkušeností a přímých interakcí mezi 

stereotypizovanými, v našem případě Romy, a těmi, jež stereotyp vytvářejí a udržují, tedy 

majoritou Slováků a Maďarů. Adekvátnost stereotypů a schopnost jejich změny je závislá na 

vzdálenosti, která dělí romskou menšinu s „bílou“ majoritou. (Novák, 2008, s. 195) 

Stereotypy Romů jednak udržují hranice mezi dvěma etnickými skupinami (Eriksen, 2007 

in Bittnerová, 2013, s. 16) a jednak jsou nástrojem sociální hierarchizace. (Bittnerová, 2013, 

s. 16) Obě jeho funkce jdou ve vztahu k české/slovenské majoritě a romské minoritě ruku 

v ruce. 
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Cohn v úvodu své slavné monografie Cikáni líčí dva typické lidové obrazy Cikánů, jež si 

o nich majorita udržuje. Tyto stereotypy jsou součástí obrovského množství beletristických 

knih a filmů. První se týká negativních stereotypů, v nichž jsou Cikáni vykresleni jako zloději, 

nespolehliví, zahálčiví, nebezpeční a špinaví. Druhá sada stereotypů se týká romanticky 

idealizované představy Cikánů jako veselých, muzikálně nadaných a volnomyšlenkářských. 

(Cohn, 2009, s. 17 – 18) Ovšem i romantické stereotypy zjednodušují a zkreslují sociální 

realitu. 

Na odlišnou barvu pleti je možno ve vztahu k Romům nahlížet jako na jeden ze 

stereotypů, který se k tomuto etniku pojí. Jedná se o nejviditelnější fyzickou odlišnost, kterou 

majoritní společnost vždy významně vnímala. Již jedny z prvních písemných zmínek o 

Romech v Evropě zdůrazňují jejich tmavou barvu pleti a naplňují ji negativními obsahy. Psalo 

se o nich jako o „lidech ošklivých skrze černou barvu pleti“ (Albert Krantz, Saxonia 1520, 

Gronemeyer 1987,(s. 25). Samuel Augustini ab Hortis (1775, reedice 1995) cituje staršího 

autora Toppeltiuse, který říká: „(Cigáni) majú škaredé ženy a celé cigánske pokolení má od 

prírody a bez výnimky čierne sfarbenie, čo ich tak špatí, že všetci obyvatelia Sedmohradksa sa 

ich stránia a nikto sa s nimi dôvernejšie nestýka.“ (s. 36).“ (Hübschmannová, 1999, s. 4) 

Negativní vztah „bílé“ evropské majority k tmavé barvě pleti byl nejspíše zapříčiněn etnickou 

homogenitou (Hajská, Poduška, 2003, s. 86), která v západní a střední Evropě panovala od 

dob vytlačení Arabů. To započal Karel Veliký na konci 8. stol. n. l. Etnická homogenita 

v Evropě panovala až do příchodu předků dnešních Romů z Indie, jež přicházeli do Evropy 

během 12. a 13. století. 

Barva pleti je obecně spouštěcím mechanismem kategorizačního procesu jiných lidí, 

nejen Romů. Na jejím základě jsou ustanoveny hranice rasových, etnických i národních 

skupin. Neslouží ovšem pouze jako kategorizační nástroj, ale je zároveň prostředkem utváření 

společenské hierarchie, nebo dokonce diskriminace určitých skupin.  (Hajská, Poduška, 2003, 

s. 85-86) Paternalistický vztah majority k Romům je patrný z argotových označení, která 

zesměšňují jejich odlišnou barvu pleti. Pro ilustraci uvádím několik příkladů, které byly 

zachyceny v české majoritní společnosti: „bakeliťáci, Brazilci, brikety, cigoráci, černý 

hadice, černý huby, Peruánci“ (Leeuwen-Turnovcová, 1993, s. 344 in Hübschmannová, 

1999, s. 4) 
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Tmavá barva pleti není symbolem nižšího společenského postavení jen v našem 

evropském prostoru. Například i kastovní systém v Indii je založen na různých odstínech 

barvy pleti. Čím mají jedinci světlejší pleť, tím je jejich společenské postavení vyšší. 

Nadřazenost bílé pleti je celosvětově zapříčiněna nadvládou euro-americké civilizace nad 

zbytkem světa, což se nejzřetelněji projevuje v popkultuře a s ní spojené tržní ekonomice. 

„Bílí“ umělci mají na trhu výhodu. Z rasového pohledu se tmavší skupiny snaží připodobnit 

těm světlejším, ať už jde o kosmetiku zesvětlující pleť, barvení vlasů na světlejší odstín, nebo 

dokonce plastické operace. (Hajská, Poduška, 2003, s. 85-86) 

Anticiganismus je varianta negrofobie, tedy úzkostného strachu z tmavé barvy pleti. 

Fobie z kontaktu s druhým, v našem případě Romem, ovlivňuje vztah mezi majoritou a 

Romy. (Fanon, 2008 in Doubek, Levínská, Bittnerová, 2015, s. 46-48) 

Romy nelze charakterizovat jako kategorii pomocí objektivních měřítek. „Ani jazyk, 

ani barva pleti, ani příbuzenství, ani jiná kritéria nejdou tedy stoprocentně použít jako 

rozhodující měřítko, jak všechny tyhle lidi dostat pod nějakou kategorii.“ (Bittnerová, 

Doubek, Levínská, 2011, s. 24) Samotní Romové mezi sebou rozlišují velké množství skupin 

a používají pro každou různá pojmenování. V Evropě jsou to například Sintové, Rudáři, 

Manušové, Ursarové, Auraři a další. (Sutherlandová, 2014, s. 32) 

Romové se na Slovensku potýkají s prostorovou segregací a společenskou 

izolovaností, která se především týká romských osad. Prostorová segregace je příčinou 

slabých až nulových sociálních kontaktů, jejichž absence má vliv na sociální vyloučení 

romské komunity. Prostorová a sociální distance mezi Romy a majoritou se podepisuje na 

posilování předsudků a stereotypů ze strany majority. Ty je možné redukovat jen na základě 

větší míry a kvality sociálních kontaktů, tedy na základě postupného otevírání uzavřených 

segregovaných míst, kde žije romská komunita. (Jurásková, 2004, s. 70-71) 

 Integrace Romů z prostorově segregovaných lokalit je dlouhodobě diskutovaným 

tématem jak v médiích, veřejném a politickém prostoru, tak v odborných pracích sociálních 

vědců. Ne všechny snahy ovšem vedou k pozitivním změnám. Je třeba odmítat návrhy, které 

by vedli k udržování romských segregovaných osad a tím jen k další reprodukci distance mezi 

Romy a ne-Romy. K sociální inkluzi nemůže dojít institucionálním posvěcením romské 

segregace. (Jurásková, 2004, s. 71) 
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Existují ale i překážky na lokální úrovni, které brání řešení prostorového a sociálního 

vyloučení Romů, například neochota „majority „pustiť“ Rómov do „svojej“ obce.“ 

(Jurásková, 2004, s. 71) Jedná se o jakýsi kruh, v němž má prostorová segregace Romů vliv 

na reprodukci stereotypů a ty se pak podílejí na udržování stavu segregace. O stejném 

problému hovoří i Jaroslav Skupnik. Vesničané mají mezi sebou uzavřenu jakousi nepsanou 

smlouvu o solidaritě, která zavazuje Ne-romy, aby za žádnou cenu neprodávali svůj dům 

Romům. (Skupnik, 2007, s. 137) 

 Mnohdy ani samotní Romové nechtějí opouštět segregované osady, jelikož se jim ve 

vnějším světě ze strany majority nedostává uznání jejich lidství. Majorita považuje Romy 

spíše za zvířata, než za lidi, a právě proto Romy ignoruje, čímž popírají jejich existenci. 

(Skupnik, 2007) 

Kandert hovoří o cikánech na středoslovenských vesnicích jako o integrované, ale 

sociálně podřízené vrstvě nemajetných bezdomovců, s vlastními kulturními hodnotami. 

Vesničané byli přesvědčeni o odlišné psychice cikánů a jejich vztah k nim se vyznačoval 

paternalistickým přístupem. (2004, s. 107) 
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2.1. Formulace výzkumného problému 

Cílem výzkumu bude jednak zjistit jaká je podoba stereotypu Roma a dále v jakých 

kontextech stereotyp uplatňují ti, kteří ho používají. Bude mě tedy zajímat, jak se předsudky 

uplatňují v rámci sousedských vztahů i vztahů v rámci celé vesnice. Na základě textu Dany 

Bittnerové „Když stereotyp ustanovuje řád“ (2013) si kladu za cíl zjistit, zda je stereotyp 

Roma „ve své podstatě personifikací selhání jedince ve společnosti“ (Bittnerová, 2013, s. 8) a 

zda potvrzuje sociální nerovnost mezi romskou minoritou a neromskou majoritou. Dalším 

cílem výzkumu, je zodpovědět, zda je stereotyp Roma „nástrojem legitimizace vlastní 

adekvátnosti jedinců“ (Bittnerová, 2013, s. 8) a zda je pomocí stereotypu Roma vyjednávána 

vlastní pozice Neromů v lokální společnosti a jedná se tedy o nástroj sociální hierarchizace. 

(Bittnerová 2013) Zajímají mě tedy funkce stereotypu Roma v lokální společnosti, tzn. 

nikoliv jen prvotní význam sdělení, jací ti Romové jsou, ale i jeho další významy, které 

zprostředkovává v komunikaci vesničanů. 

 

Výzkumné otázky 

Jak se předsudky vůči Romům uplatňují v rámci sousedských vztahů? 

 

Podotázky: 

Jaká je podoba stereotypů Romů? (neboli: Jaké vlastnosti přisuzují Romům příslušníci ne-

romské majority?) 

Jak se předsudky vůči Romům obecně uplatňují v rámci celé lokální společnosti (vesnice)? 

Jaký je význam stereotypů při vyjednávání pozice novousedlé rodiny Romů v lokální 

společnosti? 

Jsou stereotypy Romů personifikací selhání jedince ve společnosti? 

Jsou stereotypy Romů nástrojem sociální hierarchizace? 
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3. Použité metody 

3.1. Výzkumná strategie 

Jelikož mi jde o porozumění uplatňování stereotypního uvažování o Romech v jeho 

přirozeném prostředí, zvolil jsem pro zodpovězení výzkumných otázek kvalitativní 

výzkumnou strategii, konkrétně terénní etnografický výzkum. Pomocí metody etnografického 

výzkumu a etnografického stylu psaní se pokouším rozkrýt významy, do nichž je zasazeno 

lidské jednání, o jehož pochopení usiluji. (Levínská, 2013, s. 9-10) Etnografický výzkum 

chápu jako aktivní zapojení se do života zkoumané populace, která představuje relevantní 

populaci pro moje výzkumné téma. Důležitá je pro etnografický výzkum reflexivita 

výzkumníka jako aktéra v rámci zkoumané populace. Výzkumník v terénu není 

nezúčastněným pozorovatelem, ale činitelem, který svojí přítomností ovlivňuje jím zkoumané 

téma. Nutností je neustálé uvědomování si této aktivní pozice k výzkumnému problému a 

jeho promítání do vytvářených dat a jejich interpretace. (Nedbálková, 2006, s. 69-70) 

Etnografický výzkum nechápu pouze jako metodu vytváření dat, ale jako celkový výzkumný 

proces. „Etnografování je kreativní proces, ve kterém se prolíná vytváření dat, teoretizace, 

reflexivita, různé způsoby psaní stejně jako sociální vztahy v terénu i epistémické komunitě.“ 

(Stöckelová, Abu Ghosh, 2013, s. 7) Kvalitativní data neexistují sama o sobě, nevznikají 

izolovaně bez sociálního kontextu, nejsou jen záznamem na papíře, nebo v diktafonu a nejsou 

jednoznačně interpretovatelná. Především jsou ovlivněna jejich tvůrcem, tedy výzkumníkem, 

který je sám „nástrojem par excelence“ (Hammersley, Atkinson, 1983, s. 18 in Doubek, 

Levínská, Bittnerová, 2015, s. 15) 

Podle Geertze je důležitým metodologickým principem etnografie bezprostřední vztah 

mezi vlastním textem a původními daty. A to proto, aby čtenář uvěřil, že výzkumník v terénu 

opravdu byl. Na této důvěře je vybudována výpovědní hodnota etnografického textu. (Geertz, 

1988, s. 16 in Doubek, Levínská, Bittnerová, 2015, s. 16) Proto jsou součástí předkládaného 

textu i citace výpovědí informátorů, které dokreslují analytické závěry. Citace informátorů 

jsou vždy označeny kurzívou, stejně tak jako citace odborné literatury. 

 

 

 



18 

 

3.2. Prostředí výzkumu 

Výzkum jsem se rozhodl realizovat v rámci kurzu „Terénní antropologické praxe“, který na 

Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vyučuje trojice pedagogů – PhDr. Dana 

Bittnerová, CSc., Mgr. Hedvika Novotná a Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. Výzkumným 

terénem se stala malá vesnice na jihu středního Slovenska, kde žije zhruba 200 obyvatel.
2
 V 

interních pramenech obce je popsána deklarovaná národnost místních obyvatel k roku 2011 

zhruba takto: 55% Slováci, 35% Maďaři a 10% nezjištěno.
3
 V obci stále klesá celkový počet 

obyvatel. 

 Ačkoli byl terén zvolen na základě školní praxe, není jeho volba vzhledem k tématu 

nevhodná. Nejedná o lokalitu, v níž by žili po dlouhou dobu Romové a docházelo by tak ke 

každodennímu vyjednávání vztahů s Ne-romy, ani se v její bezprostřední blízkosti nenachází 

romská osada. Přesto jsem očekával, že stereotypy Romů budou v myšlení lidí přítomny, 

protože k jejich formování stačí osobní nebo zprostředkované zkušenosti z jiných prostorů, 

média a socializace, což se potvrdilo. 

 Výzkum jsem v lokalitě prováděl opakovanými krátkodobými výzkumnými pobyty. 

Do terénu jsem se vydal celkem dvakrát vždy po jednom týdnu. První návštěva proběhla ještě 

v rámci praxe s ostatními studenty a učiteli v červnu 2014. Na druhou návštěvu jsem se vydal 

už jen s kamarádem a spolužákem Jirkou v listopadu 2015. 

Jelikož jsem měl o výzkumném terénu zprostředkované informace od vedoucích kurzu 

Terénní antropologické praxe, věděl jsem, že do obce se asi v roce 2013 nově přistěhovala 

jedna rodina, která je starousedlíky označována za romskou. Mimo ně, je starousedlíky 

označována jako Romka jedna mladá žena, která se do vsi přivdala. Z důvodu zachování 

anonymity vesničanů používám v této práci smyšlená jména. Novousedlou rodinu jsem 

pojmenoval jako rodinu Maděričovu a mladou ženu, která se do vesnice přivdala, jako Dianu. 

 

 

                                                           
2
 Přesný počet obyvatel, který zaznamenalo sčítání lidu v roce 2011, záměrně neuvádím, aby nebylo možné 

identifikovat konkrétní obec. 

3
 Přesná čísla neuvádím opět s odkazem na zachování anonymity obce. 
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3.3. Etická dilemata 

Stereotypy a předsudky se obecně lépe zkoumají pomocí nepřímých otázek, kdy je ponechán 

prostor pro spontánní vyjadřování aktérů. Proto jsem zvolil výzkumnou strategii, která 

nepojmenovává výzkumné téma jako „stereotypy a předsudky“, ale jako „novousedlíci 

(přistěhovalci) na vesnici“. Snahou bylo zachytit stereotypy v jejich přirozené podobě. Dalším 

důvodem tohoto postupu byla obava z narušení vztahů na vesnici během mého prvního 

pobytu, který probíhal v rámci Terénní antropologické praxe. Na vesnici se tak kromě mě 

pohybovalo dvanáct dalších studentů a tři učitelé a celá vesnice byla obrazně řečeno „na 

nohou“. Každý se zajímal o naše výzkumná témata a pomocí sousedských sítí známostí se 

tato témata šířila mezi lidmi. Pojmenovat své téma jako „výzkum stereotypů a předsudků vůči 

Romům“ by bylo zbytečně provokativní až nebezpečné nejen pro studenty a učitele, ale i pro 

samotné vesničany. A právě snaha neublížit jim, byla hlavní motivací této strategie. 

Během výzkumu jsem dodržoval etický kodex České asociace pro sociální 

antropologii (CASA).
4
 Zvlášť pasáž věnující se zásadám výzkumné práce, z které, vzhledem 

k mému výzkumu, považuji za nejdůležitější neohrozit účastníky výzkumu a chránit jejich 

soukromý. Všechna použitá jména osob, vesnice i přilehlých obcí v tomto textu jsou proto 

smyšlená. 

Během rozhovorů jsem se snažil nezneužívat mocenské pozice výzkumníka, která byla 

ustanovena samotným dotazováním a odpovídáním. Doufám, že pomocí zúčastněného 

pozorování (tj. skutečného zapojení do života zkoumané lokality) se mi podařilo případnou 

mocenskou hierarchii rozbít, jak o tom hovoří Kateřina Nedbálková (2012, s. 98). 

Díky informacím o terénu, které jsem získal od vedoucích kurzu Terénní 

antropologické praxe, jsem věděl, že obec je rozdělena do „mocenských klik“, jak je popisuje 

Josef Kandert (2004). Snažil jsem se být tedy ostražitý před využíváním výzkumníka 

informátory a nepřenášet informace na vesnici mezi lidmi. 

Informovaný souhlas byl dopředu vyjednán s paní starostkou a tím i s celou obcí. Při 

druhém pobytu jsem byl paní starostku první den informovat o svém výzkumu. Před každým 

rozhovorem a nahráváním na diktafon jsem se ptal vesničanů, zda s výzkumem souhlasí a zda 

                                                           
4
 Dostupné na adrese: http://www.casaonline.cz/?page_id=7 
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souhlasí s nahráváním. Při druhém pobytu jsem již diktafon využil jen třikrát, ale i před 

neformálními rozhovory jsem se vesničanů ptal, zda souhlasí s účastí ve výzkumu. 

Jaký dopad by mělo „prozrazení“ výzkumné strategie jsem měl možnost si při jednom 

rozhovoru přímo vyzkoušet. Jednalo se o místního faráře pana Hudáka. Myslím si, že pan 

Hudák neměl s posunem tématu žádný problém a nevadilo mu pokračovat v našem 

rozhovoru. 

„Představil jsem mu téma svého výzkumu jako novousedlíci neboli přistěhovalci na 

vesnici. Říkal, že působí v nějaké osadě, tak jsem se ho zeptal, co to je za osadu, jestli 

romská. On říkal, že ne, že se tomu jen tak říká, protože to byla v okolí nejmenší obec. 

Poté se mě zeptal: „Vás ale zaujímají spíše ty cigánské osady a cigánská otázka, že?“ 

Na to jsem odpověděl, že také, jelikož téma Romů a novousedlíků na vesnici spolu 

souvisí.“ (terénní poznámky, Sklepná, 21. 6. 2014) 

V jiných případech k explicitní reflexi tématu mého výzkumu nedošlo. Přesto se žádný 

vesničan nerozhodl rozhovor ukončit, ani si nikdo nestěžoval, že se ptám na věci, které 

nesouvisí s deklarovaným tématem. Hlavním důvodem (pokud pominu například reciprocitu 

našeho vztahu) bylo, že téma Romů je v případě této vesnice obsaženo v tématu 

novousedlíků, jelikož se před pár lety jedna rodina, o které vesničané uvažují jako o romské, 

přistěhovala. 

Publikace této práce v „Repozitáři závěrečných prací UK“ na webu a tím její 

přístupnost veřejnosti může být příčinou eticky významných otázek. Problém představuje 

především reakce aktérů, s kterými jsem výzkum prováděl, v případě, že si práci následně 

přečtou. Již během výzkumu jsem s některými vesničany hovořil o tom, zda již nějakou 

bakalářskou práci, jež vznikla v jejich vesnici, četli a co tomu říkali. Odpověď se mi u jedné 

aktérky dostala kladná, tedy že nějaké práce již četla, ale její hodnocení prací nebylo 

negativní ve smyslu, že by se cítila nějakými vyobrazeními dotčena nebo rozhořčena. (srov. 

Giddens, 1999, s. 525) Jsem si ovšem vědom situovanosti této výpovědi. 

Je důležité mít na paměti, že aktéři z malého lokálního společenství jakým je vesnice, 

s největší pravděpodobností poznají, kdo jaké citace pronesl, a to může mít negativní dopad 

na sociální vztahy. Ještě větší problém vidím ale v tom, že nemohu mít kontrolu nad tím, 

jakým způsobem si aktéři interpretují mé interpretace jejich interpretací sociální reality. Proto 
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bych je chtěl tímto poprosit, aby moji práci četli s nadhledem a s vědomím, že tato práce se 

zabývá stereotypy, nikoliv vztahy mezi lidmi na konkrétní vesnici. 

 

3.4. Techniky vytváření dat 

Během výzkumu jsem využíval především polostrukturované rozhovory, neformální 

rozhovory, jotting a terénní poznámky. Zúčastněné pozorování mi sloužilo jen jako doplňková 

metoda (viz. Kapitola 5.1.5.) pro potvrzení vyjádření vesničanů. Zúčastněné pozorování totiž 

není pro studium stereotypů příliš vhodné. Vhodnější jsou polostrukturované rozhovory 

s nepřímými otázkami. Ty poskytují prostor pro spontánní vyjadřování a odbourají možné 

problémy kvůli citlivosti tématu. (Weinerová, 2014, s. 19) 

 Polostrukturované rozhovory mi pomohly zjistit, jaká je podoba stereotypů Romů a 

jak ti, kteří stereotypy používají, reflektují své vztahy s Romy. V případě nahrávání na 

diktafon jsem informátory žádal o svolení nahrávat a o svolení k zapojení do výzkumu. Občas 

mi vesničané chtěli říci něco mimo záznam, tak jsem přerušil nahrávání a snažil si jejich 

vyjádření zapamatovat. Následně jsem si ho zapsal do terénních poznámek. 

 Neformální rozhovory jsem využíval především během druhého pobytu v terénu. 

Nenahrával jsem je na diktafon, ale jen zapisoval pomocí poznámek (jotting). Při jejich 

realizaci jsem se alespoň částečně snažil držet předem připravených témat a otázek. Hlavní 

přínos neformálních rozhovorů byl v odstranění bariéry ve vztahu výzkumník – informátor. 

Neformální vztah během rozhovorů poskytl větší otevřenost informátorů. 

 Do terénních poznámek jsem si rekonstruoval neformální rozhovory, reflektoval jsem 

metodologický postup a utvářel předběžné interpretace. 

 

3.5. Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl definován prostředím výzkumu, tedy lokální společností. Vzorek jsem 

se snažil utvářet spíše homogenní. Především ale s ohledem na to, aby byla zajištěna populace 

problému. Vzorek musí reprezentovat výzkumný problém (Disman, 2002, s. 304). Nebylo pro 

mne důležité pohlaví, vzdělání, ani věk, ale nevybíral jsem do vzorku děti a náctileté, jejichž 

názory a postoje k odlišným etnickým skupinám teprve vytvářejí a mohou se ještě 
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proměňovat. Samozřejmostí byla pasportizace informátorů. Technikou konstrukce vzorku 

bylo účelové vzorkování v kombinaci s metodou nabalování (Disman, 2002). S ohledem na 

výzkumný problém a kontext v terénu jsem do vzorku zahrnul vesničany, kteří žijí 

v prostorové blízkosti od novousedlých Romů a ve velké prostorové vzdálenosti. Dále jsem 

do vzorku zahrnul vesničany, kteří mají k novousedlým Romům blízko sociálně, ať už jsou to 

oficiální představitelé obce, nebo lidé, jež jsou součástí jejich sítí známostí. Občas jsem byl 

vesničany nasměrován na někoho, kdo by mi k mému tématu řekl více. 

 Celkem jsem realizoval rozhovor s dvaceti sedmi vesničany. Pro přehlednost uvádím 

seznam informátorů v Tabulce č. 1., která se nachází v Příloze na konci práce. Součástí 

seznamu jsou i základní pasportizační údaje – pohlaví, věk, vzdělání a zaměstnání. 

 

3.6. Reflexe postupu v terénu 

První návštěva terénu probíhala v rámci školní praxe společně s dalšími studenty. Vstup do 

terénu nám zprostředkovali naši učitelé. Celá vesnice byla na náš příjezd připravena a kvůli 

nám posunula oslavu dne vesnice na dobu našeho pobytu. Jak jsem již uvedl výše, z těchto 

důvodů jsem zvolil výzkumnou strategii, která neprozrazovala pravý název mého 

výzkumného tématu. Svým informátorům jsem výzkum představoval zhruba takto: Dobrý 

den, jmenuji se Petr Herejk, jsem z Univerzity Karlovi. Tento týden tady u vás provádím 

výzkum, který se zabývá novousedlíky. Zajímají mě prostě ty nové rodiny, co se v poslední 

době přistěhovaly. A to, jak se začleňují do vesnice. Měl/a byste na mě chvíli čas? Mohl bych 

Vám tedy položit několik otázek/udělat s Vámi rozhovor? Souhlasíte s účastí ve výzkumu a se 

zpracováním mnou pořízených dat? A mohu si náš rozhovor nahrávat na diktafon? Děkuji 

Vám. 

 Otázky jsem zaměřil na všechny novousedlé rodiny a když se řeč dostala na rodinu 

Maděričovu, tak jsem se u ní snažil rozhovor udržet a postupně se ptát na Romy obecně. Tato 

strategie se ukázala jako užitečná, ale generovala velké množství zbytečných dat. 

 Proto jsem během druhého pobytu v terénu od této strategie upustil a ptal se přímo na 

rodinu Maděričovu a skrze ně i na Romy obecně, kteří u nich na vesnici nežijí ve větším 

počtu. Jelikož jsem měl pocit, že diktafon byl při prvním výzkumu spíše ke škodě, protože 

vesničané se báli říkat, co si opravdu o Romech myslí, během druhého výzkumu jsem vše 
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založil na neformálních rozhovorech. Ty byly pojaty jako přátelské návštěvy, během kterých 

jsme toho hodně napovídali i mimo mé téma. Relevantní data jsem si zapisoval do poznámek. 

Tato strategie se ukázala jako vhodnější vzhledem k citlivosti tématu, jelikož vesničané 

ztratili ostych před diktafonem. S některými vesničany se mi tak povedlo navázat celkem 

přátelský vztah. Na oplátku za jejich odpovědi jsem jim prozrazoval informace o svém životě 

a soukromí. Domnívám se, že to vedlo k větší otevřenosti vesničanů. 

 Během realizace výzkumu jsem se musel vypořádat s několika eticky významnými 

momenty. Při návštěvě u Rychlých jsem byl tázán, co si o rodině Maděričových myslí ostatní 

vesničané. Zachoval jsem chladnou hlavu a odpověděl, že k tomu nemohu nic říct, jelikož 

jsem vázán etickým kodexem a nesmím tak přenášet informace mezi vesničany o druhých 

lidech. Stejně tak jako nikomu neprozradím, co jsem se dozvěděl u Rychlých. Dalšími eticky 

významnými okamžiky byly neformální rozhovory s mladými lidmi na vesnici, kterým bylo 

zhruba od osmnácti do dvaceti šesti let. Ti měli několikrát potřebu vyjadřovat svoje rasistické 

názory na Romy, ale i nesnášenlivé narážky na homosexuály a uprchlíky. Ze zkušenosti vím, 

že tyto extrémní názory bývají vyvolány snahou o zvednutí vlastního sebevědomí a s reálným 

chováním nemusejí mít nic společného. Vždy jsem na takové situace reagoval snahou 

oponovat, ale s rozumem a nevyvolávat zbytečné emoce. Myslím, že takové názory se nedají 

změnit hádkou. 

Jako výzkumníci jednak popisujeme terén, v kterém se nacházíme, a zároveň na nás tento 

terén působí, ovlivňuje nás a naše texty o něm. Přítomnost výzkumníka v terénu vždy 

vyvolává situace, rozhovory a jednání, které by bez něj s největší pravděpodobností nikdy 

nevznikly. (Nedbálková, 2007) To se přímo potvrdilo během rozhovorů s vesničany, kdy jsem 

byl svědkem reflexí jejich vlastních výpovědí. ,,Viac menej si myslím, že to je ten strach, 

podvedomý, ktorý robí to, aby vlastně v dědině cigáni neboli. ...ten strach má každý, len... já 

som ho tiež prvýkrát pomenovala strachom." (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) Má přítomnost a 

otázky na ne/zapadnutí Romů do vesnice vyvolaly verbalizaci emocí, které si vesničané 

spojují s Romy jako skupinou. Je otázkou, zda tato verbalizace může mít vliv na případnou 

změnu představ o Romech a postojů k nim. K reaktivitě informátorů však docházelo i bez 

toho, že by to sami explicitně vyjádřili. Vesničané se snažili zpětně opravovat svá negativní 

vyjádření o Romech ve smyslu politické korektnosti. Pan Vít reflektoval podobu výchovy k 

toleranci a k přístupu k multikulturní společnosti ve školách. ,,Ale viem, že aj v školách sa 

snažia to robiť tak, že ani sa nesmí hovoriť, že ty si, povedzme, Rom, alebo nie si Rom. Všeci 
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ste rovnaký žiaci. Akože snažia sa je dať, no ale len do toho určiteho veku, kým potom oni už 

sami." (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Někteří vesničané se během našeho rozhovoru zpětně snažili upravovat pojmenování, 

která použili pro Romy. Důvodem byly situační podmínky rozhovoru, tedy především moje 

přítomnost. Aktéři se tak snažili vybalancovat pozici mezi svým běžným způsobem 

vyjadřování, morálními normami a představou o mých názorech a postojích. Ve výpovědi 

pana Andreje se ukazuje, že pojmenování „Cigán“ nepovažuje za bezproblémové ve vztahu 

k vnějšímu světu vesnice, který jsem pro něho v tu chvíli představoval, a k představám o 

morálních normách, jež se k němu pojí. Své pojmenování proto poupravil do podoby, jež je 

vybudována jen na lingvistickém principu, a která není běžně součástí negativních 

stereotypních představ a z nich vyplývajících postojů, které by mohli být označeny za 

„rasistické“. Jeho nové pojmenování opomíjí další možné atributy příslušnosti k etnické 

menšině (například odlišná barva pleti), které se během výzkumu ukázaly být spojeny 

s negativními postoji k Romům. 

„Poté, co pan Andrej řekl „dědina bez cigánů“ a já si to mezitím zapisoval, tak se 

zamyslel a opravil své vyjádření. Pojmenování „Cigáni“ je podle něj negativní. „Tak 

jim budeme říkat romsky hovořící obyvatelé.“ (terénní poznámky, Sklepná, 10. 11. 

2015) 

Občas jsem se setkal i s reflexí předsudečných postojů majority vůči Romům, kterou 

se mi pan Andrej pokoušel vysvětlit pomocí často slýchané repliky, v níž se lidé vymezují 

vůči nechtěné nálepce „rasista“. (S touto replikou jsem se v nereflektované podobě během 

výzkumu také setkal.) 

„Když jsem si zapisoval odpověď pana Andreje do poznámek, tak se na chvilku 

odmlčel a pak řekl, že si myslí, že je ten předsudek v lidech už zakořeněný. „Lidé často 

říkají: že ne, my nejsme rasisti, ale… A pak řeknou, co si myslí.“ (terénní poznámky, 

Sklepná, 10. 11. 2015) 

Tyto výpovědi ale byly vedeny snahou nebýt sám označen za rasistu, nikoliv 

skutečnými proti-rasistickými postoji, což dokládá následující záznam výpovědi pana 

Andreje. 
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„Pak začal pan Andrej přemýšlet o minulosti. Řekl, že „na Slovensku byl romský 

holocaust mírný, byla to vlastně jen sterilizace. To u Vás se s nimi nemazali.“ Pak 

dodal: „A stejně je jich moc.“ Já si mezitím osobité názory bedlivě zapisoval do 

poznámek, a to tak, že jsem na delší čas přerušil náš oční kontakt. Také proto, že mi 

v tu chvíli přišlo jednodušší sledovat vznikající text místo toho, abych vymýšlel jaký 

jiný pohled než naprostý úžas a zděšení mám na pana Andreje hodit. Koutkem oka 

jsem přesto viděl, jak na mě pan Andrej upřeně hledí. A v té samé vteřině prohodil: 

„Sorry.“ Zjevně mu moje zapisování nepřipadalo jako dosti souhlasná odpověď na 

právě vyřčené, a tak chtěl celou situaci zlehčit.“ (terénní poznámky, Sklepná, 10. 11. 

2015) 

 

3.7. Analýza dat 

Během výzkumu jsem současně prováděl výběr vzorku, vytvářel data, analyzoval a 

interpretoval. Po návratu z terénu jsem především analyzoval polostrukturované rozhovory a 

terénní poznámky. Polostrukturované rozhovory, které jsem měl nahrané na diktafonu, jsem 

nejprve přepsal. Pro přepis jsem zvolil komentovanou transkripci. Její součástí jsou 

komentáře označující smích, nebo jiné neverbální projevy. Přepis jsem prováděl doslovně tak, 

jak informátoři vyslovovali jednotlivá slova. Nepřeváděl jsem jejich výpovědi do spisovné 

slovenštiny. Dále jsem analyzoval neformální rozhovory z terénních poznámek a terénní 

poznámky samotné. 

Pro ulehčení práce při analýze dat jsem používal počítačový software Atlas.ti. Pomocí 

něj jsem prováděl otevřené kódování vytvořených dat. Sledoval jsem relevantní pasáže, které 

jsem si označoval jako segmenty a k nim přiřazoval popisné kódy. „Kód je symbol přiřazený 

k úseku dat tak, že ho klasifikuje nebo kategorizuje.“ (Hendl, 2005, s. 228) Každý kód jsem 

opatřil definiční poznámkou. Kódoval jsem tak například konkrétní pojmenování, která pro 

Romy informátoři používali. Vedle popisných kódů vznikaly podle mých interpretací kódy 

interpretativní. Tyto kódy jsem následně zařazoval do tematických kategorií (rodin). Mezi 

kódy jsem pak hledal vztahy a ty si označoval. Hledal jsem vztahy mezi kódy, které označují 

stereotypní uvažování a kódy, které označují interpretaci konkrétního jednání informátora 

vůči „Romům“. Také jsem využíval poznámek k jednotlivým segmentům pro předběžnou 

tvorbu výsledného textu a pro nasměrování další analýzy dat.  
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Důležitým aspektem kvalitativního výzkumu je, že s vytvořenými daty se pracuje 

kvalitativním způsobem. (Konopásek, 1997, odst. 7) Při interpretaci dat jsem se snažil 

reflektovat podmínky, za jakých byla data vytvořena a hledat mezi nimi nějaké vazby, 

pravidelnosti a struktury. 

 

3.8. Hodnocení kvality výzkumu 

Ve svém kvalitativním výzkumu jsem vytvářet relativně hodně dat o malém počtu jedinců. 

Během celého výzkumného procesu docházelo k neustálé redukci dat. Konkrétně v terénu 

docházelo k redukci dat tím, že jsem se soustředil jen na data relevantní k mé výzkumné 

otázce případně podotázkám. Proto jsem měl tyto otázky napsané na papíře a ten jsem měl 

stále u sebe, abych mohl své případné zaujetí nerelevantními daty včas zkorigovat. (Chenail, 

1998, s. 2) To samé platilo i při analýze dat, kdy jsem měl výzkumné otázky také stále na 

očích. 

 Výzkum kvalitativního charakteru má nízkou reliabilitu (spolehlivost), jelikož se např. 

během pozorování vztahů v terénu spoléhá na mé smysly, které se mohou mýlit. Zároveň má 

vysokou validitu (platnost), jelikož při zúčastněném pozorování a neformálních rozhovorech 

jsem sledoval stereotypy v jejich přirozeném prostředí (Disman, 2002, s. 287). 

Pro zhodnocení kvality výzkumu jsem využil kritéria pro hodnocení kvality výzkumu, 

která prezentuje Hendl. Důvěryhodnost výzkumu zaručuji poměrně dlouhou přítomností v 

terénu (2 týdny), větším množstvím informátorů (27), kombinací různých technik vytváření 

dat a pravidelnými konzultacemi s vedoucí mé bakalářské práce. Přenositelnost výsledků 

výzkumu je zaručena daty, která se mohou zobecnit na jiný případ. Hodnověrnost a 

potvrditelnost výzkumu by měly zaručit posudky vedoucí práce a oponenta při následné 

obhajobě bakalářské práce (Hendl, 2005, s. 338-340). 

Během celého výzkumu existovalo nebezpečí zkreslení dat ze strany výzkumníka i 

informátorů. Já jako výzkumník ovlivňuji svojí přítomností, vztahy s informátory a svými 

teoretickými znalostmi data, která v terénu vytvářím. Jak poznamenává Clifford Geertz, „to, 

co nazýváme našimi daty, jsou ve skutečnosti naše vlastní interpretace interpretací jiných lidí 

týkajících se toho, co si myslí, že oni sami a jejich spoluobčané činí“ (Geertz, 2000, s. 19 in 
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Toušek, 2012, s. 36-37) Pro jejich správnou interpretaci bylo tedy nezbytné reflektovat 

kontext, v jakém byla data vytvořena. 
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4. Romové obecně 

Empirická část bakalářské práce se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou členěny do 

tematicky souvisejících podkapitol.  

První část se věnuje představám, jaké si vesničané udržují o Romech na obecné rovině. 

Součástí představ jsou nejrůznější stereotypy a členění Romů do různých skupin na základě 

těchto stereotypů. Dalším tématem jsou osobní a zprostředkované zkušenosti s Romy, a to jak 

pozitivní, tak negativní. Jedna z podkapitol se také věnuje vlivu médií na utváření stereotypů. 

Důležitou součástí představ o Romech je nahlížení vesničanů na „jejich“ vesnici, jež ovlivňují 

právě stereotypní představy. S představou vesnice ve vztahu k Romům souvisí i nedostatek 

osobních zkušeností s Romy, emoce vyvolané negativními stereotypy a postoje (předsudky) 

k Romům na obecné rovině. Poslední podkapitola se věnuje diskriminačnímu jednání ve 

vztahu k Romům, které vychází ze stereotypů a předsudků. 

Druhá část se věnuje představám o novousedlých Romech na vesnici a postojům 

k nim. Ty jsou nejvíce ovlivňovány prostorovou a sociální vzdáleností, kterou od nich 

vesničané zaujímají. Podle ní jsou členěny jednotlivé podkapitoly. 

4.1. Stereotypy Romů 

Během výzkumu jsem měl možnost zachytit velké množství stereotypních představ o 

Romech, které si vesničané udržují. V rámci analýzy jsem je rozčlenil do tematických okruhů, 

jež se týkají pojmenování, práce, bydlení, počtu a skupinové soudržnosti, segregace, odlišné 

mentality, sociální patologie a selhání „systému“. Ve všech stereotypech je obsažena barva 

pleti jako kategorizátor Romů jako skupiny. Nejradikálnější stereotypní představou je, že 

Romové neodpovídají všem aspektům lidství. Na opačné straně spektra stojí pozitivní 

stereotypy. 

4.1.1. Stereotypy Romů – Barva pleti 

„Evidentní rozdíly ve fyzickém vzhledu, tedy nejen barva pleti, patří mezi základní klasifikační 

kategorie při posuzování jiných lidí." (Hajská, Poduška 2003: 85) Vesničané ustanovují 

hranici mezi nimi a Romy na základě odlišné barvy pleti. Kategorizace sociálního světa, 

kterého jsou součástí, probíhá na tomto principu. Na barvu pleti se dá nahlížet jako na 

stereotyp, který charakterizuje Romy jako skupinu, a jenž jako stigmatizující znak určuje 
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jejich místo ve společnosti. Zároveň je jedním z faktorů, jež definují Romy jako etnickou 

skupinu. (Bittnerová, 2013, s. 16) 

Tmavá barva pleti se jako stigma prolíná do všech heterostereotypů majority, což je 

patrné v následujících podkapitolách. 

 

4.1.2. Stereotypy Romů – Pojmenování 

Vesničané běžně v komunikaci používají pojmenování „cigán“. 

„No, to ani, tento je tu asi rok už, tento... cigán.“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

„Ani cigáňom velmi takým, čo by tu vykrádali domy…“ (Oto Jánský, 41 let, ZŠ) 

Někteří vesničané se během našeho rozhovoru uchýlili k etnonymu „Rom“, jelikož jsem ho 

používal já. Někteří ho používali přirozeně sami. 

„A v něktorých dědinách je viac Rómu…“ (Oto Jánský, 41 let, ZŠ) 

„…neprizposobivý obyvatelia, myslím tím rómských samozrejme.“ (Marta Kolomá, 52 

let, SŠ) 

„...rómských spoluobčanou, čo sa sem pristěhovala.“ (Ing. Marie Demeklová, 55 let, 

VŠ) 

Během výzkumu jsem narazil i na místní pojmenování. 

„Ale nejaká taká, aby som povedal po slovensky čvarga, …“ (Oliver Duranský, 53 let, 

SŠ) 

Jiní vesničané používali různá urážlivá pojmenování. 

„No to, vieš to je... o tejto havěti…“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

„…len keď neni to volaká zverba, bagáž.“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

 „…je to neandrtalec a nevie se podpísať…“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

Často se v pojmenováních vyskytoval důraz na odlišnou barvu pleti a na porušování norem. 

To se ukazuje v často slýchaném pojmenování „nepřizpůsobivý“, které v emické perspektivě 
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klade důraz na „jejich“ odlišnost od „nás“ a na „jejich“ neochotu být jako „my“ a to v jakémsi 

normativním ideálu. 

„…aj toto može niekomu vadit, že sú tmaví.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

 „…neprizposobivý černí obyvatelia.“ (Ing. Marie Demeklová, 55 let, VŠ) 

„…neprisposobiví občania.“ (Ladislav Sluk, 45 let, SOU) 

 

4.1.3. Stereotypy Romů – Práce a sociální dávky 

Romové v představách vesničanů nepracují a dostávají od státu víc peněz v podobě sociálních 

dávek, než ti, kteří pracují. Ti, kteří pracují, jsou v očích vesničanů „bílí“. Romové tak 

využívají celý sociální systém. Ten jim to ale umožňuje, což vesničané vidí jako selhání státu. 

Aktéři si tak snaží vyjednat uznání, ocenění v rámci majoritní společnosti. Vyrovnávají se tak 

se sociálními tlaky na řádné vedení života, na institut neselhávajících, nechtějí se stát 

„symbolickým nikým“. (Bittnerová, 2013, s. 10) 

Pan Horník si legitimizuje vlastní adekvátnost ve společnosti na základě stereotypního 

uvažování o Romech, kteří podle něj nepracují a ve finále dostanou od státu vyšší důchod než 

on, který pracoval 40 let. 

„Nerobí nikde, dostane důchodok větší ako já.“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

Také paní Květná, která se rozčiluje, že nezaměstnaní Romové budou mít větší důchod 

než ona, se tímto vyjádřením snaží budovat vlastní postavení ve společnosti. Toto vyjádření 

v mé přítomnosti opakovala několikrát, aniž bych se na něco takového ptal. Paní Květná se 

tak předemnou snažila dosáhnout symbolického uznání vlastní adekvátnosti. 

„Stejnak na všetky cigány robíme my.“ Hned na to si stěžovala, že ona bude mít malý 

důchod asi 300 Euro a cigáni prý budou mít 500 Euro. „Tak, kde to jsme,“ rozčilovala 

se.“ (terénní poznámky, Jana Květná, 56 let, SOU) 

„Ten, kdo nerobil ani pět hodin, dostane větší důchod než ten, kdo robil celý život.“ 

(Richard Rychlý, 53 let, SOU) 
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Vesničané si o Romech udržují stereotypní představu lidí, kteří neumějí hospodařit s 

penězi. Vždy, když jim přijdou sociální dávky, tak během prvních dní utrácejí, aniž by 

mysleli více do budoucna a rozdělili si tak peníze až do dalšího příjmu. 

„Lebo sú taký cigáni, dostanú sociálku, za jeden deň majú po sociálkach. Prepijú to. 

To prostě, no sú taký cigáni. A potom dalších dvaceťdeveť dňú v mesiaci žobrú, alebo 

kradňú, alebo tak no.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

„…oni ako keby žili dva týždnie len a potom ty dva týždnie nemajú peniaze, nemajú 

nič.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Vesničané uvažují o Romech jako o lidech, kteří nemají pozitivní vztah k práci, 

nepovažují za nutné pracovat a práci se snaží vyhýbat. Romové pobírají sociální dávky, 

z kterých žijí. Zneužívají tak sociální systém státu, který není dobře nastaven, jelikož to 

umožňuje. Často se vyskytovala představa natažené ruky, která čeká, až něco dostane, ale 

sama se o to nepřičiní. Jde o asociaci rukou jako symbolu práce. 

„No. A keď, že něčo pracovať. Na čo.“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

„tieto ľudia nejsú naučený vobec... nejsú zvyknutý na to, aby niečo robili, aby niečo 

vytvárali, len čakajú od štátu, aby im dal. Niesú schopný si niekedy urobiť ani 

poriadok ani nič, len čakajú: daj, daj.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

„…čakajú s nastrčenou rukou, že im niekto niečo dá.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

S nezaměstnaností Romů si vesničané spojují také jejich kriminální činy, především 

krádeže. Vesničané velmi kladli důraz na krádeže úrody nebo dobytka, ale také na krádeže na 

posvátných místech jako je hřbitov. 

„Cigáni ukradnou vše, rozeberou ploty, rozkradou úrodu – brambory, kukuřice. Cigáni 

ukradnou i květiny z cintorína.“ (terénní poznámky, Bc. Olga Duranská, 33 let, VŠ) 

„Prostě oni to majú v krvi, že toto keď tu uvidia, tak to šlohnů, no oni jednoducho to 

majú v krvi.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 
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4.1.4. Stereotypy Romů – Bydlení a prostorová segregace 

Činžovní domy se často objevují v souvislosti s negativními stereotypními obrazy Romů, 

podle kterých Romové ničí (vybydlují) byty a celé panelové domy na sídlištích. Velmi často 

je v této souvislosti vzpomínané sídliště Luník 9 v Košicích, které vesničané znají především 

z médií. Záběry z televizních zpráv jsou používány pro podporu stereotypních obrazů Romů, 

kteří prodávají železo do sběru, v panelových domech si topí kamny na dřevo a nedodržují 

hygienické normy. 

 „…lebo näjvečší v Košiciach Luník 9, to aj v televízore ve zprávách, to celkom zničili. 

No a takých nejakých sám by som sa aj já obával, že prídu sem a všetko zničí trebas. 

Tam dostali činžák, tam mali všetko zadarmo, oni boli schopný všetko rozoberať. 

Radiátory predať do zberu a takéto železo dali všetko do zberu a potom si prerazili 

dvere do múru a tam kúrili týmito takýmito kachlemi, aké máme vonku. Takéto veci 

robili. Zpomínajú, že keď išli policajti, tak bol taký smrad, že museli mať masky na 

hlave. Že mu je jedno, kďe sa vyvenčí, že mu je jedno, kďe pojde na záchod.“ (Oliver 

Duranský, 53 let, SŠ) 

Pan Vít v souvislosti s prostorovou segregací Romů používá pojem ghetto, který má 

potvrdit nezměnitelnost tohoto stavu. 

„A tiech, ktorých nemali kde dáť, tak ich dávajú do takýchto okrajových štvrtí. Čiže 

majú... to už je ako gheto. Čiže tam za mestom už majú jednu štvrť, kde majú 

postavené svoje také bungalovi, ktoré keď zničia, tak budú od štátu pýtať dalšie, a to je 

už gheto, lebo tam z toho už nič dobré nevzíďe, hej.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Romové jsou stereotypně vykreslováni jako ti, kteří dostávají od města nebo od státu 

zadarmo byty, které potom ničí. Když je zničí, tak dostanou nové. Sociální systém tak v očích 

vesničanů straní Romům. Vesničanům vadí jejich pozitivní diskriminace a neplatnost zákonů 

pro všechny. Pan Daniel je přesvědčen, že pro majoritu a Romy neplatí stejná práva na 

soukromé vlastnictví. 

„…dostanů nový činžák… zdevastujů ho. Dostane druhý. (…) Na sukromom pozemku, 

že tam majů svoje no... bílí ľuďa... pozemky a on si prijde a postaví si na nich chatrč a 

nemůže mu zrobiť nič.“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

 



33 

 

V několika případech jsem zaznamenal i častý stereotyp o pálení parket Romy. 

„Čekají na to, až se o ně stát postará. A co od státu dostanou, tak zničí, třeba byty. 

Paní Natálie poté uvedla jako příklad sídliště v Rimavské sobotě, kde Romové pálí 

parkety. Kvůli tomu mají lidé obavy z Romů.“ (terénní poznámky, Natálie Rychlá, 50 

let, SŠ) 

Paní Alice zdůrazňuje kumulaci problémů, jež si spojuje s romskou menšinou, na 

východním Slovensku, čímž se snaží potvrdit, že jejich vesnice se nenachází v tom nejhorším 

prostředí s prostorově segregovanými místy. 

„A ještě na východnom Slovensku tam ještě viac, tam sú prostě nenormálne pomery 

(…) v Košiciach a Luník 9 sa to volá to sídlisko. Tiež také cigáňské sídlisko. No prostě 

také nenormálne pomery sú tam. Nenormálne.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

 

4.1.5. Stereotypy Romů – Počet a skupinová soudržnost 

Vesničané velmi často reflektovali skupinovou soudržnost Romů jako příčinu vyšší intenzity 

problémů, jež si s nimi spojují. Soudržnost je vesničany interpretována v souvislosti 

s posílením odvahy Romů k vytváření sociálně patologických jevů a ubližování majoritě.  

„…aj to je to, že s dětmi je to problém, že také šest, sedm ročné děcko dneska nemožeš 

pušťat sám, aj v mestě sú prostě rozne ty, ty čo sa grupujú tito oni, Romovia, tak 

peňaze možou zobrat od nich, alebo vystrašit, alebo čokoliev.“ (Zdeněk Pabián, 69 let, 

SŠ) 

„V: Byla byste schopná říct, proč si myslíte, že tady je jenom jedna romská rodina 

na tej vesnici? 

I: Ono to... Romovia, hlavne ta část, kterú bysme radi boli, keby zachovali dalej od 

nás odstup (smích). Ti rádi žijú vo velkých skupinách, oni nemajú radi nějak být sami. 

Oni sú strašně kolektívne tvory a oni majú ten svoj kolektiv nejradšej. A tak akože sa 

stále hovorilo, že cigáni sa po kope cítí najlepšia, a najsilnější a najjistější. Oni sa 

neradi dajú nějako trhat.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 



34 

 

Proto mají vesničané strach z Romů, kteří se vyskytují ve velkém počtu na jednom 

místě. Obávají se, že se tito Romové dostanou k nim do vesnice a zde budou škodit druhým. 

Velmi často jsem slýchával představu, že kdyby k nim do vesnice přišla jedna rodina, tak za 

nedlouho by do stejného domu přivedla další a další rodiny. To vesničané považují za 

problém, jelikož si větší počet Romů na jednom místě spojují s problémy, s hlukem, 

krádežemi, atd. 

„To je obava toho, že príde jeden, dvaja, alebo rodina a za nimi prídu další. No to je 

už potom tiež problém bývať v jednom a potom keď je už vela tiech v jednom dome, že 

na něj prídú, tak tie sú už taký z tej slabšej skupiny. A tie potom už robia všetko, len 

nie dobre.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

„Paní Natálie mi poté řekla, že se tu každý Romů bojí. Mají totiž strach, že přijde 

jedna rodina nepřizpůsobivých a ti postupně přivedou další a další nepřizpůsobivé.“ 

(terénní poznámky, Natálie Rychlá, 50 let, SŠ) 

Kateřina Vojtíšková se během svého výzkumu také setkala s představou, že pokud je 

někde více Romů pohromadě, tak v očích majority dochází ke kumulaci negativních jevů. 

(Kolářová, Vojtíšková, 2008, s. 28) 

Vesničané si udržují negativní představu o místech s velkou koncentrací Romů. Jsou 

přesvědčeni o neřízeném rozmnožování Romů a tím o velkém počtu dětí. O takových místech 

přemýšlejí jako o líhni problémů, které ohrožují i jejich vesnici. Pokud na takových místech 

dojde k přesycení populace, Romové se rozšíří do dalších oblastí. 

 „A hlavně v tiech oblastiach, kde ich je ako v takýchto, kde hovorím, kde sú 

kumulovaný na jedno miesto, kde sa rodia deti cez deti krížom krážom. A ono sa to 

potom rozprchne, rozíde, pretože už keď ich potom bude príliš vela, tak sa niekde 

prasťahujú ďalej, čiže sa rozmno... (smích), rozídú ešte ďalej. Já by som bol najradšie, 

keby aj tuto to tak zostalo, že radšej nie. Nech tieto naši tu zostanú a nech oni majú tu 

deti a nech si poopravujú tie domy.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 
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4.1.6. Stereotypy Romů – Odlišná mentalita 

Někteří vesničané chápou rozdíly mezi Romy a Ne-romy jako geneticky dané faktory, které 

se nedají změnit. Tím je jakákoli možnost sblížení obou skupin a překonání barieéry mezi 

nimi již předem odsouzena k nezdaru. V emické perspektivě leží romská přirozenost „mimo 

sféru jednání a lidských konvencí, je ovládána věčnými a objektivními principy. Etnická 

hranice je umístěna mimo sféru komunikace, definování, konstruování.“ (Eisenstadt, Giesen, 

2003 in Kolářová, Vojtíšková, 2008, s. 27) Vesničané definují Romy na základě odlišné 

mentality, svého autentického životního stylu a specifické nátury. Kulturní a sociální 

odlišnosti, ale i sociálně patologické jevy jsou dávány za vinu biologické predispozici, což se 

ukazuje v argumentu „romské krve“. 

„Oni musí žít svůj život, jsou prostě takový.“ (…) Špatný vztah mezi cigány a bílými 

existuje kvůli odlišné mentalitě. Bílí pracují a Romové ne. Čekají na to, až se o ně stát 

postará. A co od státu dostanou, tak zničí, třeba byty.“ (terénní poznámky, Natálie 

Rychlá, 50 let, SŠ) 

„Oni majú svoje prostě, oni majú svoju náturu, hej, ako celkový národ cigáňou, alebo 

nejsú ani národ, ale tak, majú svoju náturu a oni sami to hovoria, že oni proti tomu 

nemožou nič robiť. Prostě oni to majú v krvi, že toto keď tu uvidia, tak to šlohnů, no 

oni jednoducho to majú v krvi. A s nimi v súsedstve to je... Oni to berú automaticky 

tak, že prvý deň jste k nimi milí, hej, pojďte, pohostíte ich a tohlento. Oni už druhý deň 

berů tak, že čo je moje, tak je aj ich, ale oni do ničeho neprispevajů, no. Oni sú taký, 

no. (…)Oni to berú tak, že keď je to raz niekde, tak čo by som si to nemohl zobrať. Oni 

to berú tak. Oni nepoznajú ten pojem, že je to moje, hej, já jsem sa s tím narobila.“ 

(Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

Paní Alice dokonce upozorňuje na základě příkladu svého šéfa, že samotní Romové 

přebírají představy genetické předurčenosti ke krádežím a podvodům. 

„Ináč, toto sami cigáni hovorili, že oni majú jednoducho... prostě to v krvi, prostě tu 

náturu. Mě to sám šéf povedal, kolkokrát jsme... Jeden prostě ho prekabátil, no a ani 

ne o malé peňazi, neviem, či peť, či sedm milionou, vtedy boli ještě koruny. Prostě nie 

malý obnos, hej. A šéf vravil, no čo, keď som sa dal, tak mu treba no, teda keď som sa 

dal. Neboj sa, vravím, že ještě raz mě neprekabáti. Aj mu to vrátil, no aj s úrokami. No 
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tak prostě, u nich je to že odrbávať ludí, oklamat ludí a tohlento, prostě oni to mají v 

krvi.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

 

4.1.7. Stereotypy Romů – Sociální patologie 

Mezi nejčastěji zmiňované sociálně patologické jevy patří nedostatečná hygienická čistota, od 

které si někteří vesničané odvozují, že Romové mají spíše blíže ke zvířatům, než k lidem. 

„moje svině v chlevě mají lepšia ak oni. Tam keby si aj pozeral, že dávajů aj... z 

Tater... záběry z televizie... v potoku, čo tak to je všetko zašpiněné...“ (Daniel Horník, 

64 let, SOU) 

„…keď aj v televizore ukázajů, že ako chovajů a špina a bordel všade…“ (Rút 

Kociánová, 53 let, SŠ) 

Pan Pavol se podivoval, co mohou různé neziskové organizace a obecně prospěšné 

společnosti doučovat děti v romských osadách. Je přesvědčen o pevném zdraví Romů a o 

jejich odolném imunitním systému. V jeho představě nemají Romové moc společného s lidmi. 

Vypadají, jakoby vůbec neumírali a „žrali“ jako zvířata. 

,,A co je doučují? Umývat se? … ,,Cikáni běhají pořád v jednom, mají jen kraťasy a 

tak běhají v létě i v zimě, protože mají velkou imunitu, díky tomu, že na co přijdou, to 

sežerou.“ (terénní poznámky, Ing. Pavol Barabáš, 35 let, VŠ) 

Se stejnými stereotypy se setkal i antropolog David Scheffel. „Slováci byli 

přesvědčeni o tom, že Romové jsou díky svému životnímu stylu více odolní vůči nemocem a že 

snadno překonávají i těžká zranění na rozdíl od civilizací změkčilých etnických Slováků.“ 

(Scheffel, 2005, s. 27-33 in Weinerová, 2014, s. 20) Výzkumy zaměřené na parametry zdraví 

u Romů, prokazují ovšem jinou realitu. Romové dosahují podprůměrných hodnot měřených 

zdravotních ukazatelů a umírají v nižším věku nežli majoritní obyvatelstvo. (Nesvadbová, 

Šandera, Haberlová, 2009 in Weinerová, 2014, s. 20) 

O podobnosti stravovacích návyků se zvířaty je přesvědčen i pan Richard. 

 „Dosud totiž nemají hygienické návyky, neznají lžíce, příbor, neumí jíst.“ (terénní 

poznámky, Richard Rychlý, 53 let, SOU) 
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Během výzkumu jsem se setkal i s jedním vtipem, který pracuje s nedostatečnou 

hygienou Romů. 

„Cigán jde kolem domu a vidí otevřeným oknem cigánku, která se sprchuje. Tak na něj 

zakřičí: Co čumíš, copak jsi nikdy neviděl nahou cigánku? A on odpoví: Nahou ano, 

ale koupat se, to ne.“ (terénní poznámky, Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

Mezi další sociálně patologické jevy, jež vesničané spojují s Romy, patří jejich nízká 

inteligence a nízké vzdělání. 

„Mají jen základku, nebo ji ani nedokončí. Někteří skončí ve čtvrté třídě, jiní neudělají 

ani tu první, jak jsou blbý.“ (terénní poznámky, Ing. Pavol Barabáš, 35 let, VŠ) 

O vzájemném kontaktu s Romy vesničané již předem uvažují v negativních pojmech. 

Představují si, že jim Romové budou „ubližovat“ a všude budou páchat „zlo“. Tento stereotyp 

slouží jako vysvětlení pro odmítavé postoje vůči Romům, vysvětlení pro snahu udržet vesnici 

bez Romů. Z představy „zla“ nikdy nemůže vzniknout rovnocenný vztah. Romové jsou těmito 

vyjádřeními odsouzeni k marginalizaci. 

„oni nám... nič dobrého nedonesú a budú ubližovat vlastně všetkému, čo máme. (…) A 

teraz ještě nám chcú aj ten Luník, že po celom Slovensku ich roztriasť, hej, akože oddělit od 

seba, aby prostě nerobili hromadně zlo, no tak oni budú v malých buňkách robiť zlo.“ (Renáta 

Duranská, 50 let, SŠ) 

 

4.1.8. Stereotypy Romů – Selhání „systému“ 

Aktéři dávají do souvislosti určité negativně vnímané stereotypní jednání Romů se selháním 

sociálního systému, který tak neřeší problémy, které si spojují s romskou menšinou. Dnešní 

systém dává Romům jen sociální dávky a umožňuje jim je zneužívat. Během výzkumu se 

často opakovala představa, že Romové raději budou rodit děti, na něž budou pobírat sociální 

dávky, než aby chodili do zaměstnání. Tito Romové se pak nestarají o své děti a tím vznikají 

další problémy. 

„Len to, že im dávajú len peniaze, aby boli ticho. Ale situacia sa vlastne... to berú tak, 

že je to vyriešené, ale to neni vobec vyriešené. Lebo tým, že im dávajú peniaze, tak sa 

robí to, že všetky mladé dievčata, ktoré majú nad šestnásť, sedemnásť rokov, tak majú 
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zase len deti, aby z toho žili, a zase majú len deti, aby z toho žili. A potom tie deti, keď 

majú peť, šesť rokov, tak sa túlajú vonka. Nikto sa o nich nestará. Tam už ten sociálny 

systém zastal a skoro vobec nechodia sociálny pracovníci a keď aj chodia, tak nevedia 

čo, pretože by museli teoreticky robiť to, čo na západě. Brať im tie deti, lebo sa o nich 

nikto dalej potom nestará.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Téměř ojedinělou představou se ukázala nečinnost sociálních pracovníků v řešení 

sociálních problému u Romů. Ti jsou tak viněni za nedostatečnou činnost ve vzdělávání 

romských dětí. 

„Moj názor je na to taký, že vlastně tam prestal fungovat normálny sociálny systém, 

pretože sociálny systém, by robil to, že by sa nestarali o nich len v škole, ale by sa 

sledovalo to, čo robia potom. A že ako sa zapojí do pracovného procesu, ale tu je to 

všetko nechané, eště aby chodili do školy. Aby odchodili tu povinnú školskú docházku. 

Ďalej už vlastně nikoho nič ďalej nezaujímá, dosť.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Vinu za neřešení problémů, jež mají vesničané spojené s Romy, nese také stát jako 

garant právního systému. Ten podle nich umožňuje Romům neplatit nájem za bydlení a je tak 

zneužíván v jejich prospěch. 

„…nakolko sú diery v paragrafoch a nefunguje poriadně tento právný štáť, tak robia 

také veci, že oni napríklad vedia, že pokial každý tretia mesiac, alebo povedzme, 

nevyplatia napriklad nájom, tak ich aj tak nevyhodia…“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Stát je také viněn za neřešení nezaměstnanosti Romů. Dnešnímu politickému 

uspořádání státu je vyčítáno, že umožnil Romům nepracovat, což za bývalého režimu nebylo 

možné. Dnešní politický systém tak vlastně naučil Romy místo práce pobírat sociální dávky. 

„…za socialismu měli všichni cigáni práci a teď za demokracie berou sociální dávky. ,,Stát je 

naučil nic nedělat.“ Už malé děti se to učí.“ (terénní poznámky, Richard Rychlý, 53 let, 

SOU) 

Vesničané jsou také frustrováni z představy selhávání policie a nefunkčnosti právního 

systému. Ten podle nich nadržuje Romům a straní „bílým“. Vytváří tak představu nerovnosti, která 

může vyústit až v radikalizaci postojů vůči Romům a změnu práva na ochranu soukromého vlastnictví. 
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„Nemůžeš proti nim nic dělat. Hned bys byl označen za rasistu. Olga přišla 

s příkladem bezmoci vůči chování cigánů. Podivovala se nad tím, že když bílý 

vyvraždil půlku rodiny cigánů, vedle kterých se nedalo bydlet, tak šel do vězení. Je 

přesvědčena, že kdyby to udělal černý bílým, tak se mu nic nestane. „Nezmožeš nič 

s nimi, ani policajti.“ Ti tvrdí, že s nimi nemohou nic dělat, kvůli tomu, že nemohou 

vstoupit na soukromý pozemek bez souhlasu majitele. (…) Duranských se poté shodli, 

že jediným řešením by byl „americký model“ ochrany soukromých pozemků a volnější 

pravidla pro držení zbraní. „Když ti někdo vkročí na tvůj pozemek, možeš ho legálně 

zastřelit. Je to sice násilné, ale co máš dělat.“ (terénní poznámky, Sklepná, 9. 11. 

2015) 

 

4.1.9. Stereotypy Romů – „Nejsou to lidé“ 

Extrémním stereotypem Romů, který malá část vesničanů chová, je představa, že Romové 

nejsou lidé. O Romech hovoří jako o havěti a nejraději by je nechali zastřelit, a to i přesto, že 

reflektují i pozitivní výjimky mezi nimi. 

„I: No to, vieš to je... o tejto havěti to je ono je tak, že neni každy stejny, aj cigan, že sů 

mezi nima dobrý ľuďa... 

V: Hm. 

I: ...ale tato banda tam, čo je, to já keby som mal, já keby som mal moc, tak každému 

polovníkovi dám povinně na odstrel aspoň petnáctich. To... miesto zvere. To sů není 

ľuďa, že sů... sa nechtí prizpůsobit, ne že sa...“ (Daniel Horník, 64 let, SOU) 

Radim také nepovažuje Romy za lidi. Paní Renáta o něm uvažuje jako o jedinci, který 

má velmi negativní názory a postoj k Romům. Tento postoj reflektuje jako extrémní, jako 

takový, který většina ostatních vesničanů nezastává. 

„Paní Renáta mi mimo záznam na diktafon řekla, že opravdu velký problém s Romy 

má Radim. „Rom pro něj není člověk.“ (terénní poznámky, Renáta Duranská, 50 let, 

SŠ) 

U jiných vesničanů jsem se setkal se stereotypem Romů jako zvířat. Pan Richard přišel 

s představou, že Romové „žijí v podmínkách jako zvířata.“ (terénní poznámky, Richard 
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Rychlý, 53 let, SOU) Měl na mysli především Romy žijící v osadách a v jiných prostorově 

vyloučených lokalitách, s kterými nemá osobní zkušenosti. 

Paní Natálie podpořila představu Romů jako zvířat výpovědí svého bratra policisty, 

který s Romy přichází do přímého kontaktu. Prý jí říkal, že „se chovají vysloveně jako 

zvířata.“ (terénní poznámky, Natálie Rychlá, 50 let, SŠ) 

Se stejným pohledem se setkal i Jaroslav Skupnik, který píše: „O svých romských 

sousedech jsou vesničané přesvědčeni, že „nežijí jako lidé, ale jako zvířata.“ (2007, s. 138) 

Jeho data se sice týkají vesnice s přidruženou romskou osadou, ale i moji vesničané pracují ve 

svých představách o Romech jako obyvatelích segregovaných sídel. Romům, jež jsou chápáni 

jako obyvatelé segregovaných osad, v očích vesničanů plně nepřináleží všechny aspekty 

lidství. (Skupnik, 2007, s. 138) 

 

4.1.10. Pozitivní stereotypy 

Stereotypy nemusí být jen negativní a mít nepřátelský charakter. Některé mohou být i 

pozitivní a vyjadřovat obdiv. Ačkoli se pozitivní stereotypy většinou vztahují na vlastní 

skupinu (tzv. autostereotypy), v případě Romů se můžeme setkat i s pozitivními 

heterostereotypy. Ty jsem ale během výzkumu zaznamenal jen dva. Uváděné pozitivní 

stereotypy Romů, kteří jsou hudebníky, kopáči a vysokoškoláky, jsou ovšem vymezované 

vůči stereotypům negativním, jež většinově definují Romy v představách majority. 

„Oni sú... jednoducho medzi nimi sú prizposobivé a neprizposobivé skupiny. Sú medzi 

nimi inteligentní ľuďa, ktorý majú vysoké školy dokončené levou zadnú, potom sú 

muzikanti, ktorý zkončia... chodia do Viedně, končia tam na jejich konzervatoriach a 

podobné veci, a robia si to svoje remeslo a dávajú do toho tělo, dušu a sú svetoznámý 

a potom sú ty ostatný, ktorý sa jednoducho nechcú prizposobiť tomu, že sme zlezli zo 

stromú, a ďalej sa nedostanú.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

„Sú aj tie cigánský hudobníci, tie akože no... dá sa povedať, že pracujú, lebo tak 

pracujú, aj keď pracujú s hudobnými nástrojmi. (…) …sú také partie, ktoré takéto 

výkopové práce chodia robiť aj po Slovensku. Takže sú, ktorý pracujú.“ (Oliver 

Duranský, 53 let, SŠ) 
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4.2. Představy vesničanů o Romech obecně – „Dobří“ a „Špatní“ Romové 

Vesničané nepřemýšlejí o Romech jako o jednolité skupině. 

„Jednoducho medzi nimi sú prizposobivé a neprizposobivé skupiny.“ (Renáta 

Duranská, 50 let, SŠ) 

Ačkoli tedy nehází všechny Romy do jednoho pytle, nechápou skupinu 

přizpůsobivých jako rovnou skupině nepřizpůsobivých. Jiní vesničané používají pro 

rozlišování mezi Romy na dvě skupiny odlišné pojmy, proto je budu dále popisovat pomocí 

mnou vytvořených pojmenování „dobrých“ a „špatných“ Romů. Aktéři pozitivně vykreslují 

skupinu „dobrých“ Romů jako hudebníky a vysokoškoláky. Hovoří o jejich kladném vztahu k 

práci. Tyto Romy ovšem chápou jako jedince, jako výjimku z negativního stereotypu. 

„Sú medzi nimi inteligentní ľudia, ktorý majú vysoké školy dokončené levú zadnú, 

potom sú muzikanti, ktorý zakončia... chodia do Viedne, končia tam na jejich 

konzervatoriach a podobné veci, a robia si to svoje remeslo a dávajú do toho tělo, 

dušu a sú svetoznámý... .“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Z emického diskursu vyplývá, že mezi všemi Romy jsou i lidé, kteří jsou jiní než celá 

skupina. V protikladu k těmto lidem aktéři charakterizují skupinu „špatných“ Romů, která je 

nepřizpůsobivá, problémová a bez jakéhokoli mravního řádu, bez úcty k zákonům, k Bohu.  

Citace pokračuje: „...a potom sú ty ostatný, ktorý sa jednoducho nechcú prizposobiť 

tomu, že sme zlezli zo stromú, a ďalej sa nedostanú. Jednoducho neakceptujú a 

nerešpektujú nič. A z takého človeka, ktorý nemá ani pána ani boha, ten potom tým 

ostatným ľudom nahánia strach, toho nezastaví nič. Čo, zatvoria ho do basy? No, tak 

čo, vyjďe von a bude pokračovať. Ono pre nich neexistuje adekvátný trest, ktorý by im, 

pre nich akože osobně, že bol nějakou hanbou, alebo nějakým trestom. Skor pre nich 

je nějaké také, akože pridává im to na image, keď oni už tri, čtyri, petkráť boli v base. 

Tej skupině, ktorá potom vlastně tým ľuďom naháňa strach. Lebo tam ich nevieťe ako 

zastaviť. Na nich neplatí nič.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Vesničané nemají strach „pouze“ ze skupiny „špatných“ Romů, ale z celého 

stereotypního obrazu Romů, který je definován negativně. Stereotyp Romů je strašákem, o 

kterém všichni vědí, mluví, ale zároveň je to strašák bez tváře. Romové s konkrétní tváří 
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mohou být buď pozitivní výjimkou, nebo negativním příkladem. Ať tak či onak, vždy jsou jen 

potvrzením oné abstrakce, tedy stereotypního obrazu Romů. 

Dichotomie „dobří" a „špatní" Romové se ukazuje jako významná ve vztahu k 

nahlížení Romů v minulosti a v současnosti. Čím sahá paměť na Romy více do minulosti, tím 

„lepší" se zdají tito Romové být. V protikladu k dávným Romům se ukazují dnešní Romové 

jako „špatní". I v minulosti ale existovala skupina „špatných" Romů, podstatné je ovšem to, 

že tato skupina není zvýznamňována v tomto kontextu. Reflektována je pouze v samostatné 

úvaze o Romech v minulosti. 

„I: …keď vám sem nabehně nějaká dvaceťčlenná rodina, ktorá bude chcieť každý den 

jísť z něčej zahrady. Alebo teda už z chlievika. To je už jedno. To je skor ten strach z 

toho, že čo všetko doněsú negatívneho. Lebo pozitíva sa o nich nie velmi rozširujú. Už 

oni teraz nejsú tý, ktorý tu predtým bývali. Stále to moja starka vzpomínala, že pri Iply 

mali ty svoje chatrče, alebo ty svoje kočovné vozy, a tam oni vyrábali ty... z bláta ty 

tiehly, ty války, ako aj tu vidíte, čo máme eště zrúcané. 

V: To mají všichni tady z toho postaveno. 

I: Áno. No a to oni ty cigáni tam vyrábali. Tuto na brehu Ipla.“ (Renáta Duranská, 50 

let, SŠ) 

Kategorie „dobrých" Romů je aktéry vytvářena na základě pozitivních zkušeností s 

konkrétními Romy, kteří v minulosti žili v obci. Tito vzpomínaní Romové vystupují ze stínu 

negativních stereotypů a nastavují jakoby zrcadlo současným Romům, kteří jsou v tomto stínu 

viděni. 

„Staří Romové“, kteří ve smíšených vesnicích žijí dlouhou dobu, jsou bez problému, 

ale noví jsou problémový. Mají bojové psy, kterým nedají jíst, a ti pak zardousí lidem 

králíky. Jezdí auty bez SPZ a nic se jim nestane. Kradou.“ (terénní poznámky, Richard 

Rychlý, 53 let, SOU, 8. 11. 2015) 

„Dříve cigáni nekradli ve své dědině, ale aspoň ve vedlejší. Dnes už kradou i ve své.“ 

(terénní poznámky, Oliver Duranský, 53 let, SŠ, 9. 11. 2015) 

Pokud uvažují vesničané o Romech v minulosti bez ohledu na současnost, objevují se 

dvě skupiny Romů, kdy jedna je vykreslována v pozitivních barvách a druhá v negativních. 
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Vesničané negativně stereotypizují kočovné Romy, kteří nežili usazeným způsobem života 

jako vesničané. Tito Romové nepodléhali sociální kontrole, nebyli prověřeni, neodpovídali 

sociálním normám vesničanů. Naopak pozitivně jsou vesničany vykreslováni usazení 

(dědinští) Romové, kteří vykonávali různá řemesla a byli součástí vesnických sítí známostí, 

skrze které byli prověřeni a díky tomu k nim vesničané zaujímali pozitivní postoj. 

„Tyto také podradné kvazi remesla robili cigáni a vlastně ty ľuďa ich potrebovali, tak 

ich... nějak nemali s nimi problém, lenže to boli ty poctivý, ktorý robili a za tu robotu 

ich platili dědinčania a oni vlastně zle tým dědinčanom nerobili. Potom to už bolo iné, 

ty kočovný, keď prebehli ces dědinu, tak si dědinčania trhali vlasy, lebo jim pochytali 

sliepky v dědině a ja neviem čo. A chodili akože veštit kvazi. Jedna veštila a druhá 

chytala sliepky a drhla na dvore. (smích) Takže to oni ti cigáni, okrem tiech, ktorý boli 

dědinský a robili tieto remesla a oni tý ostatný nemali nějaké dobré meno. Už ani 

dávnějšie.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Zvláštní případ pohledu na různé romské skupiny nám nabízí pan Andrej Slobodník, 

který vykresluje svoji představu Romů jako skupiny, která je segmentována do dvou skupin. 

Tyto skupiny si pro zjednodušení označujeme jako „dobré" a „špatné". 

„Ale nejsou všichni stejní." Pan Andrej pozitivně hodnotil kočovné Romy. Ti jsou 

podle něj šikovní, jsou řemeslníky a vyrábějí látky." (terénní poznámky, Andrej 

Slobodník, 44 let, SŠ, 10. 11. 2015) 

V jeho představě patří do kategorie „dobrých" Romů kočovní Romové, tedy do 

kategorie, kterou vymezuje na základě pozitivních stereotypů. Je to přesně opačný pohled, než 

jaký měli všichni ostatní vesničané, s kterými jsem se během výzkumu setkal. Ti považovali 

kočovné Romy za prototypy Cigánů charakterizované negativními stereotypy. 

Vysvětlení tohoto specifického úhlu pohledu nám může přinést pokračování citace. 

„Kočovní Romové jsou svobodní, my sedláci jsme otroci vázaní na pozemek." (terénní 

poznámky, Andrej Slobodník, 44 let, SŠ, 10. 11. 2015) 

Aktér sama sebe zařazuje do kategorie sedláků, ačkoli jeho povoláním je pomocný 

zdravotní personál. Zemědělská výroba není jeho zdrojem obživy. Jediné, co má se 

zemědělstvím společné je život v post-rurálním prostoru. Toto vlastní zařazení je vytvořeno v 

protikladu k idealizované představě kočovného života Romů. Proč ale pozitivně 
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stereotypizuje skupinu kočovných Romů a nepřikládá k nim negativní charakteristiky na 

základě stereotypů? Zřejmě to souvisí s jeho představou ideálního životního stylu, kterým je 

plavba napříč oceány na jachtě, a nikoliv jeho současný život na vesnici. 

Ať už vesničané hodnotili stereotypní představu kočovných Romů negativně nebo 

pozitivně, je možné se na funkci tohoto stereotypu podívat z pohledu psychoanalýzy. Podle ní 

„je etnická zášť projekcí vnitřních zápasů, se kterými se nedokážeme smířit, na menšinové 

skupiny.“ (Allport, 2004, s. 224 in Weinerová, 2014, s. 75) Z toho důvodu majorita vytýká 

Romům jejich nezodpovědnost, lenost, svobodu a volnost, a zároveň jim tyto vlastnosti 

závidí. Kočovní Romové v naší citaci jsou v očích majority symbolem svobody a volnosti, 

kterou se snaží během výchovy dětí omezovat a korigovat. A možná právě proto po těchto 

životních stylech majoritní obyvatelstvo tak moc touží. (Weinerová, 2014, s. 75) 

Speciálním případem nahlížení na Romy jako skupinu bylo vyjádření o existenci tří 

skupin Romů. Většina vesničanů totiž rozlišovala mezi Romy dvě skupiny, které si 

označujeme jako „dobré" a „špatné". K těmto dvěma skupinám přidala paní Jana ještě 

skupinu, která je sice nezaměstnaná, ale pracuje na veřejně prospěšných pracích (VPP). 

Přebírá si tak něco ze skupiny „špatných" Romů, to je těch bez práce, a něco ze skupiny 

„dobrých" Romů, to je těch zaměstnaných. Důvodem pro tuto rozšířenou kategorizaci je 

vlastní postavení v rámci lokální společnosti. Syn paní Jany je totiž nezaměstnaný a pracuje 

na veřejně prospěšných pracích. Kategorizací Romů jen do dvou skupin, zaměstnaných a 

nezaměstnaných, by tak paní Jana připodobnila vlastní rodinu ke kategorii „špatných" Romů. 

Tím by sama sebe odsunula na společenský okraj, který onou kategorizací Romů ustanovuje. 

Někteří vesničané tak využili mé otázky, jež se týkaly Romů, k manifestaci vlastní 

adekvátnosti, k vyjednání vlastní pozice ve společnosti. (srov. Bittnerová, 2013) 

„Paní Jana poté vysvětlila, jací Romové vlastně existují. Prý jsou tři skupiny. Jednak 

jsou to slušní, tedy vzdělaní, poté špinavý a poté ti, kteří jsou nucení pracovat na VPP 

(veřejně prospěšných pracích) To jsou ti, kteří jsou nezaměstnaní.“ (terénní 

poznámky, Jana Květná, 56 let, SOU) 

S představou o Romech souvisí i představa o jejich místě ve společnosti. Takovou 

představu nám nabízí výpověď paní Anděly, která staví Romy do nejnižší sociální pozice 

v protikladu k národním skupinám Slováků a Maďarů, mezi něž se počítá. 
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„Tady bude vždy a ve všem hrát roli národnostní otázka.“ Na to jsem se ji zeptal, jestli 

považuje Romy za národnostní menšinu. Odpověděla, že tak trochu ano, ale že jsou to ta 

„nejnižší.“ (terénní poznámky, Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 

Ačkoli někteří vesničané reflektují, že majorita si o Romech udržuje negativní stereotypní 

obraz, jsou přesvědčeni, že za něj jsou zodpovědní samotní Romové. A to i přesto, že si uvědomují, že 

stereotypy jsou uplatňovány bez výjimky na všechny Romy a že z nich často plyne diskriminace této 

skupiny. 

„Keď do telefonu by povedzme povedal, že áno mám takú a takú a takú školu a mám takú prax 

a možno by prišiel, ak by viděli, že je farebný, tak mu povie, že už majú obsaďené. … Špatný 

názor majú, lebo oni si to vlastně spravili sami, ale hovorím, sú hoďený do jedného vreca. 

Každý, který má inú pleť, je tmavý, tak sa boja, že je to zdevastuje, že ich okradně, a tak ďalej 

a tak ďalej.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

 

4.3. Emoce vyvolané představami o Romech 

Někteří vesničané reflektují ekonomické problémy, s kterými se Romové musejí potýkat. Sice 

se jedná o stereotyp socio-ekonomického charakteru, na který většinou majorita klade největší 

důraz při vykreslování odlišnosti Romů, jeho povaha je ale přesně opačná. Většina stereotypů 

poukazuje na něčí odpovědnost a vinu. Vina je na straně Romů, ti si v emické perspektivě 

sami mohou za své ekonomické problémy. Za jejich příčinu bývá považován velký počet dětí. 

Přesto, že se stereotyp velkého počtu dětí objevuje i v tomto případě, neslouží jako nálepka 

viníka. Důvodem je, že v některých vesničanech vzbuzuje chudoba některých Romů projevy 

empatie a lítosti bez ohledu na míru vlastního zavinění. 

Romové, do jejichž těžké ekonomické situace je možné se vcítit, jsou ale chápáni jako 

určitá (menšinová) část ze všech Romů. Aktéři tak nahlížejí Romy partikularisticky avšak 

stále v intencích negativních stereotypů. To znamená, že mezi nimi sice mohou být i nějací 

neodpovídající stereotypu, to ale nic nemění na stereotypním vnímání Romů jako celku. 

„Paní Anděla hovořila obecně o romských rodinách, které mají deset dětí a málo 

peněz, a tak je nejsou schopné uživit. Poté řekla, že netvrdí, že by byli všichni stejní, že 

jsou mezi nimi i velmi chudí lidé, kterých je jí líto.“ (Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 



46 

 

„Človek jich niekedy aj lituje, lebo aj to je pravda, že takých ludí ani zamestnat nikdo 

nechce.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

 

4.4. Negativní zkušenost s Romy 

Někteří vesničané mají negativní osobní zkušenosti s Romy, kteří jim třeba něco ukradli, nebo 

nějak ublížili, a tato zkušenost je základem pro tvorbu a udržování negativních stereotypů 

Romů. Tyto negativní příklady Romů, s kterými se vesničané ve své obci již setkali, tvoří 

oporu pro odmítavé postoje vůči Romům. Vesničané tak argumentují, proč ve své obci 

nechtějí Romy. Mají strach, že s příchodem jiných Romů do vesnice se může situace 

opakovat, a to i přes pozitivní zkušenost s jinými konkrétními Romy, kteří neodpovídají 

negativním stereotypům. 

 „Já si myslím, že každý v Sklepné by nechcel, aby se sem nastěhovali cigáni. Mali 

jsme už zlé zkúsenosti. Už bola tu jedna rodina, tak vtedy v zahradě, kdo mal len niečo 

nasazené, prostě či zemiaky, melouny jsme pěstovali. Nič nám v zahradě neostalo. 

Prostě každý deň niečo zmizlo, zmizlo, zmizlo a zmizlo.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

„Duranských (smyšlené jméno – pozn. výz.) se hněvali, že před lety, když chodily 

cigánské děti kolem jejich zahrady na fotbalové hřiště, tak si vždy každé utrhlo dvě 

jablka a postupně jim očesali celou úrodu.“ (terénní poznámky, Sklepná, 9. 11. 2015) 

U těchto negativních zkušeností s Romy v obci došlo k naplnění stereotypních 

představ o Romech, kteří dělají hluk a nepořádek. (Tyto stereotypy jsou popsány 

v podkapitole – Stereotypy Romů – sociální patologie.) 

„…prišli sem jedny ako zatial Romovia, ktorý sú ako normálny, ale už boli tu aj taký, 

ktorý keď prišli, tak za nimi prišli celé ako... ľudia nechcený, ktorý robili hluk, ktorý sa 

zpíjali, ktorý do noci púšťali hlasnú hudbu a všetko, …“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Jiní vesničané také reflektují své negativní zkušenosti s Romy z jiných sociálních 

prostorů. Tyto Romy hodnotí negativně a řadí je k obecné kategorii Romů, kterou 

charakterizují negativními stereotypy. Osobní negativní zkušenosti pomáhají k potvrzení 

negativního stereotypu. Na jejich základě se stereotyp formuje.  
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Vesničané uvádějí jako příklady své osobní negativní zkušenosti, která podporuje 

stereotypy - skupinovou soudržnost Romů, jejich velký počet, hluk, problémy s alkoholem, 

ničení bytů a pobírání sociálních dávek. 

„I1: Neskor prišla jedna rodina, druha rodina, treťa rodina a teraz, čo ostala ta 

bytovka, tak my sme to predali asi čtvrtej alebo piatej rodině. (Smích) 

I2: Cigáňom tiež? 

I1: Cigáňom.“  

(I1 - Oto Jánský, 41 let, ZŠ; I2 – Dalibor Mlynář, 37 let, ZŠ) 

„…alebo čo v mestě sa stretáváme s tím, lebo ja bývám v mestě v Lukavci (smyšlené 

jmén – pozn. výz.), že keď dostanú ty podpory, tak to je prvé, že zajdú do prvé krčmy a 

od dětí po dědka, všechno sa opije a potom robia hluk. V noci hulákají... (…) Ano, sice 

teraz ich už odseparovali. Predtím bývali priamo v mestě. No tu bytovku, kde ich dali, 

to na cimpr campr zdemolovali přes okenic pres dvere. Všetko, čo sa dalo spálilo. Tak 

ich vystěhovali. Teraz majů takú osadu za mestom, tak ich až tak často nestretáváme, 

akorát je to podívaná zrejme, keď si idú pro tu podporu na tu poštu.“ (Marta Kolomá, 

52 let, SŠ) 

 

4.5. Pozitivní zkušenost s Romy – „Neházení do jednoho pytle“ 

Někteří vesničané také přicházeli s osobními zkušenostmi se „slušnými" Romy. Tyto 

zkušenosti však vždy byly představovány jako jednotlivé pozitivní případy ve světle 

všeobjímajících stereotypů. Jde o proces partikularizace, který je opačný ke kategorizaci, a 

jehož prostřednictvím je možné vyjímat určité jedince z obecné kategorie Romů na základě 

neslučitelnosti se stereotypem. (Billig, 1985 in Kolářová, Vojtíšková, 2008, s. 30) Jako 

příklad si můžeme uvést výpověď pana Andreje. 

„Pan Andrej říkal, že v nemocnici v Praze pracoval se sestřičkami, které byly 

Cigánky, ale nebyly to typické Cigánky. Hrdě se k tomu hlásili, ale Cigánky to byli jen 

barvou pleti. Svoji řeč zakončil větou: „My máme vůči nim předsudky. Cigáni jsou 

špinavý a tak dál. Pak je poznáš a nejsou takový.“ (terénní poznámky, Sklepná, 10. 

11. 2015) 
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Aktéři se ovšem příklady nesnažili doložit, že Romové jsou „bezproblémoví", ale že 

jsou mezi nimi i výjimky. Chtěli předvést svoji ne-rasistickou pozici, ale zároveň ukázali, jak 

moc je těžké se z moci stereotypů vyvázat. Při prezentaci pozitivních příkladů se aktéři 

vymezují vůči všeobecnému stereotypu, což se ukazuje ve vyjádřeních paní Alice: „Dokonca 

som robila v také firme…“, kde pracovali jen Romové. Těmito pozitivními příklady ale spíše 

potvrzují stereotypní obraz Romů, kteří mají s prací problémy. (srov. Kolářová, Vojtíšková, 

2008, s. 31) 

„Nehovorím, že jsou len oni na vině, ale kdo... Já jsem aj profesorku mala cigáňku 

napríklad na strednej škole a bola správná kočka, takže já nehovorím, že sa nenajdů 

normálny. Dokonca som robila v také firme, volali to ako cigáňská firma, lebo majitel 

bol cigáň, vetšinu zamestnancou, len my v administrativě jsme boli akože nie-cigáni. 

Ale ináč aj robotníci, prostě aj vo vedení cigáni boli. Dokonca, keď som bola v 

zahraničí, dá se povedať, že s cigáňmi, hej, s ich rodinou akože šéfova rodina.“ (Alice 

Galetová, 59 let, SŠ) 

Paní Renáta reflektuje svoji pozitivní zkušenost s Romy z jiného sociálního prostoru 

než je „naše“ vesnice. K těmto konkrétním Romům zaujímá pozitivní postoj. Ten se ale 

nevztahuje na Romy obecně. 

„Ja som s cigáňmy ako takými nikdy nemala žiadny problem, dokonca na ZDeŠke na 

prvom stupni som rozprávala po cigánsky, aj som jim rozumela. Teda už oni sa 

predemnou po cigáňsky nemohli rozprávať lebo som jim rozumela. Ja som byla velmi 

vela s nimi, lebo ma mestske děti odmietaly. Dievčata sa so mnou nebavily, lebo som 

išla z dědiny do mesta do školy, (…) kde som bola totálně ako jediný človek z dědiny 

na celej základnej škole. (smích) Myslím, že viac to popísať netreba. Takže sa so mnou 

boli ochotný rozprávať a baviť čtvorkári, petkári a cigáni. Zbytok sveta mňa 

ignoroval. Potom trošku pozdějšie aj chlapci uznali za... ma ako za človeka, no ale tie 

dievčata, ty až niekedy na druhom stupni koncom, keď už bola pol trídy taká, polka 

dědinská a polka mestska, a už na škole bolo vela dětí z vidieka, tak už potom nějako 

ma začali brať ako človeka. Takže ja som s tiemi Romami vychádzala velmi dobre. 

Dokonca som mala medzi nimi prvých kamarátov, ktorý boli moji obdivovatelia, lebo 

ako by som to už nazvala. (smích) Já som s nimi nikdy nemala žiadny problem, s tou 
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inteligentnějšou časťou. No s tými ostatnými, s ktorými som chvála bohu 

neprichádzala velmi do styku to...“ (Renáta Galetová, SŠ) 

 

4.6. Nedostatek osobních zkušeností a vliv médií na formování stereotypů 

Na formování stereotypů Romů mají v nemalé míře vliv také média. Někteří aktéři tento vliv 

přímo reflektovali. 

„Dokonca... a to ani v telke Vy tak nevidíte, ale niekedy aj v telke dávajú takých, no, 

prostě problémových luďa, žial.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

„Vo zprávach, keď sa niečo, tak... Len stadě sa dozvieme o tiechto zlých... ako tie 

osady a kolonie, čo sú tie cigánské a tam... plno detí špinavých a ukazujú ako behajú a 

vynese odpad a vyleje ho nekde tam vedla z okna a potom je tam strašně vela smradu 

a bordelu a všetkeho. No a oni v tom žijú kludně v pohodě no a to sa... Ako sa tam 

bijú. Niekto povie niečo na to, ide do zpráv a potom z toho vznikne, že cigáni sú taký. 

(…) A většina ľudí ze Sklepné (smyšlené jméno – pozn. výz.) nemá zkúsenosti s 

Rómami, lebo tu Romovia neboli, takže to čo vedia to len z televízora. Keď pozrú tie 

zprávy.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

Zároveň ale někteří aktéři využívaly příklady z médií pro doložení pravdivosti svých 

představ o Romech. 

„A televízia to je senzácia a tak to dávajú takovéto veci, ale negatívne veci. A krmia, 

že toto robili, toto rozbíjali, čo v däveťdesiati percentách je právda, lebo däveťdesiať 

percent... činnosti Romov je takých, že robia zle. A tých desiať percent, tých sa ztratí. 

To už neukážú, že sú aj takých, ktorý žijú normálne a sa možno hambia za to, čo tie 

robia.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

Negativní stereotypy Romů, jež se šíří pomocí médií, mohou sloužit pro ospravedlnění 

odmítavého postoje vůči Romům, kteří by se snad chtěli přistěhovat do vesnice. 

„To je obava toho, že príde jeden, dvaja, alebo rodina a za nimi prídu další. No to je 

už potom tiež problém bývať v jednom a potom keď je už vela tiech v jednom dome, že 

na něj prídú, tak tie sú už taký z tej slabšej skupiny. A tie potom už robia všetko, len 

nie dobre. Aspoň podle zkúsenosti z iných obcí, miesť, alebo tak. Lebo aj v Lúčenci 
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dostaví nejaké dva činžáky a to kompletne... lebo näjvečší v Košiciach Luník 9, to aj v 

televízore ve zprávách, to celkom zničili. No a takých nejakých sám by som sa aj já 

obával, že prídu sem a všetko zničí trebas.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

„Když se podle paní Natálie (smyšlené jméno – pozn. výz.) řekne Rom, tak každému 

hned naskočí spojení s tím, že kradou, berou sociální dávky a nepracují. V televizi prý 

často ukazují takové lidi, kteří bydlí na sídlištích pro Romy. Z toho prý pramení ta 

obava z Romů. Paní Natálie uznává, že je tento strach vůči někomu neopodstatněný, 

ale za to si můžou Romové sami. „Pokud žijí normálně, tak nic proti nim.“ (Natálie 

Rychlá, 50 let, SŠ) 

Vesničané, kteří nemají dostatek osobních zkušeností s Romy, a zároveň uvažují o 

Romech v intencích negativních stereotypů, zaujímají k Romům odmítavý postoj, který se 

promítá do procesu jednání, jímž se snaží vesničané udržet obec bez Romů. 

„V: Já nevim, jestli jakoby máte nějaký zkušenosti s těma Romama, jestli znáte 

nějaký? 

I: Nie, nemam zkusenosti, lebo... 

V: Tady jakoby... 

I: ...tu neboli. Iba, čo vidím a lebo čo počujem, že ako... 

V: Jo. 

I: ...tak nemám také zkusenosti.“  

(Rút Kociánová, 53 let, SŠ) 

 

„A lebo s nimi my vlastně nemáme žiadne zkúsenosti a o nich sa šíria vetšinou 

negatívne veci. (…) A pokyal ta dědina nikdy v životě nemala s týmto problémy s 

nějakými takýmito neusporiadanými ľuďmi, tak ani si to asi nechce vychutnať. A všade 

na okolia máme rodiny a máme známych a máme príbuzných v tiechto okolitých 

dědinách, kde se oni tak dobre rozmohli, a nikde to nerobí dobrotu. Všade je s nimi len 

problem, na každej úrovni.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 
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4.7. Představa vesničanů o vesnici ve vztahu k Romům 

Vesničané často hovoří o cizích vesnicích, kde tvoří většinu obyvatel Romové. Tyto vesnice 

nazývají „černé dědiny" a vyjadřují frustraci a rozhořčení z takového stavu. To vše pro to, aby 

zdůraznili povahu svojí vlastní vesnice, jako místa, kde Romové nežijí, a pokud ano, tak to 

nejsou ti praví Romové, nebo se snaží jejich romství na základě různých aspektů relativizovat. 

Jejich vesnice se tak ukazuje jako místo, kde je „svět ještě v pořádku, na rozdíl od zkaženého 

světa tam venku“. Tato místa slouží jednak jako ilustrace nízkého sociálního statusu Romů, a 

jednak jako prostředek, který vytváří onu sociální hierarchii. Může to také souviset se snahou 

vytvářet a udržet pozitivní obraz vesnice před studentem z Prahy, tedy před cizincem. (srov. 

Kandert 2004) 

V následujících citacích je vidět snaha o relativizaci romské identity novousedlé 

rodiny, jako prostředek k udržení pozitivního obrazu vesnice. 

„V: Máte tady v Sklepné nějaké cikány? 

I: Ne, tady nejsou žádný cigáni. 

V: A co ty cikáni, kteří tu bydlí. Vždyť jsem je tu viděl. 

I: no, poslyš, to je tak, ta paní pracuje pro EU… tak to je něco úplně jiného.“  

(terénní poznámky, Radim Sluk, 26 let, SOU) 

 

„Cestou okolo nás projelo auto, které na nás zatroubilo a Romové, kteří v něm seděli, 

nás zdravili máváním. Radim to komentoval slovy: „Tu aj cigáni pozdraví.“ (terénní 

poznámky, Radim Sluk, 26 let, SOU) 

 

Představa vesničanů o vesnici jako místa, kde nežijí Romové, a tím pádem se zde 

nevyskytují sociálně patologické jevy, vyplývá z následujících citací. 

,,Sklepná (smyšlené jméno – pozn. výz.)  je o tom, že tady cigáni nežijí.“ (terénní poznámky, 

Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 

„Je to dědina bez cigánů po dlouhou dobu.“ (terénní poznámky, Andrej Slobodník, 44 

let, SŠ) 

„Zeptal jsem se, proč si myslí, že tu nežijí žádní jiní Romové? „Asi už si tak zvykli.“ 

(terénní poznámky, Klára Hvězdná, 76 let, SOU) 
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„V: A koho byste tady třeba nechtěla na vesnici? 

I: Cigáni. (smích) 

V: A proč? 

I: Ha, čo ja viem. Lebo tu nikdy nebyli a tu je pokoj, tu je pohoda. 

V: Hm, takže myslíte, že kdyby se přistěhovali, tak... 

I: A lebo černochy povedzme, čo ja viem. 

V: ... že by už tu nebyl takovej klid a... 

I: Hej. Hej, klid, hej, pokoj. To je tichá malá dědinka, vieš? Tu každý se pozná 

s každým.“  

(Svatava Boháčová, 38 let, SOU) 

 

Jiní vesničané se snažili prezentovat pozitivní obraz svojí vesnice před cizincem 

pomocí důrazu na tolerantnost. 

„Pretože aj u nás akože keby sme neboli ako taká tolerantná obec, tak aj u nás by 

možno boly väčší problémy, lebo viem, že sú obce, kde už ta národnostná niektorá 

otázka je dosť ako vážná.“ (terénní poznámky, Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

 

Barva pleti hraje významnou roli v uplatňování negativních stereotypů Romů na 

představu vesničanů o „své“ vesnici. Kvalita života na vesnici a její pověst jsou určovány, 

podle toho, zda v ní žijí Romové, anebo nikoliv. Vesničané charakterizují Romy na základě 

tmavé barvy pleti. Právě tmavá barva pleti ztělesňuje negativní stereotypy, které vyvolávají ve 

vesničanech obavu. Vesničané mají strach z negativního obrazu obcí, kde žije velká populace 

Romů, a kde se tedy hromadí všechny negativní stereotypy. Jejich vesnice je zatím těmto 

stereotypům uchráněna, ale aby to tak zůstalo, snaží se vesničané bránit novým 

přistěhovalcům - Romům. Mají strach, aby se jejich vesnice nestala tou „černou dědinou", 

kterých je všude po okolí plno a kvalita života je tam kvůli velkému počtu Romů horší. 

Stereotypní představa „černých dědin" je tedy jakýsi strašák, před kterým je třeba se mít na 

pozoru a usilovat o to, aby neulpěl na jejich vesnici, aby pověst jejich vesnice nebyla 

pošpiněna a nezačalo se o jejich vesnici hovořit také jako o „černé dědině." 

„A potom pridě ten, ten, kúpí ten dom, ten a ... buďú v jednom domě desati, dvacati 

bývať. No a už to neni dobre, podla mňa. Jakože ja jich neodsuzujem, ale... začierni sa 

dědina potom.“ (Oto Jánský, 41 let, ZŠ) 
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„Potom sú také dědiny, kde už máš len pár akože bielych. Všetko ostatné už pomali 

ako odkúpili tie prázdné domy. Ako som aj hovoril, keby boli aj tu prázdné domy, tak 

odkúpili taký, ktorý, povedzme, to kúpili za lacno a odkúpili od nich ten byt, na ktorý 

mali dlh. Aj ich nasťahovali do takýchto domov. A už urobili z toho jednu, dá sa 

povedať, čiernu dědinu. A to je už zlé. Oni sa stade nikdy nedostanú nikde. To je 

hotovo.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

„A tu čierni nejsú. Iba tito. Nie, nie. To je taká dědina, že tu neni nikdo, iba bieli. To je 

dobre. To je dobre, no.“ (Svatava Boháčová, 38 let, SOU) 

Vesničané uvažují o okolních vesnicích i městech s velkou populací Romů jako o 

místech, kde je horší kvalita života. Tu v emické perspektivě ovlivňují především místní 

politici, kteří rozdmýchávají spory a problémy mezi lidmi, a to z důvodu početné romské 

menšiny. V tomto uvažování je svalována vina za nesnášenlivost mezi lidmi a za vytváření 

společenských problémů na politickou elitu. Vlastní odpovědnost je přenášena na autoritu. 

Vesničané v těchto vyjádřeních vůbec nereflektují svoji vlastní zavtaženost do společenského 

systému. 

„Zeptal jsem se, jestli vidí rozdíl mezi městem a vesnicí také v tom, že ve městě žijí 

Romové a tady na vesnici ne. Na to mi odpověděla: „V Lahovičkách (smyšlené jméno - 

pozn. výzkumníka) žije 70% cigánů, proto je tam hůř než tady. Tady je dobře, protože 

tu politici neštvou lidi proti sobě, ale tam, kde žije více Slováků a cigánů, je hůř.“ 

(terénní poznámky, Jana Květná, 56 let, SOU) 

Další potvrzení, že v „naší“ vesnici se bez Romů žije dobře, přináší Ján Květný. 

„Ján si dělal legraci, že v Lahovičkách (smyšlené jméno – pozn. výz.), kde žije mnoho 

Cigánů, „ti ukradnou i stoličku pod zadkem.“ (terénní poznámky, Ján Květný, 25 let, ZŠ) 

Opačný pohled přináší zprostředkovaný názor jednoho obyvatele cizí vesnice, která se 

nachází nedaleko. Hodnota této reflexe tkví v pohledu „z druhého břehu", kdy cizí vesničan 

kriticky nahlíží obraz vesnice, který většina „vlastních" vesničanů hodnotí pozitivně a snaží se 

ho podporovat. Tento cizinec naopak hodnotí vesnici, kde nežijí Romové, jako špatné místo k 

životu. Je jasné, že toto hodnocení souvisí také se vzájemným „popichováním" obyvatel 

různých vesnic navzájem. Žádný vesničan by nehanil „svoji“ vesnici a „cizí“ neopěvoval. 

Vesničané se vždy snaží vychvalovat jméno „své“ vesnice. (Kandert, 2004) 
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„V: Můžu se ještě zeptat k těm Romům, myslíte, že by to tady lidem vadilo, kdyby se 

sem přistěhovala nějaká rodina? 

I: (dlouhé ticho) Tu velmi neostanou cigáni u nás, Romovia. A tu je jedna rodina, hej. 

Ale tam býval moj kamarád, čo nám opravoval stroj, keď jemu som šol orat, vždycky 

povedal, že Zdeňku (smyšlené jméno - pozn. výzkumníka), to je taká zlá dědina, že tu 

ani cigáni neostanou. 

V: A proč myslíte, že ne? 

I: To on mal taký názor, lebo on pochádzal z Bukové (smyšlené jméno - pozn. 

výzkumníka), zo súsedné dědiny, ne z prvé, ale až z druhé. No a on mal takýto názor na 

dědinu, na našu. Že tu ani cigán neostane, ani jeden.“ (Zdeněk Pabián, 69 let, SŠ) 

Svým negativním hodnocením „cizí" vesnice se snažil současně budovat pozitivní 

obraz „svojí vlastní“ vesnice. Rozhodně ale tento cizinec vnímal specifičnost „naší" vesnice 

bez Romů v kontrastu k okolním vesnicím, kde je romská menšina početněji zastoupena. 

Důležitou součástí představy vesničanů o životě na vesnici jsou i reflexe sociálních 

norem v lokálním společenství. Tyto normy se ukazují jako významné v nahlížení na 

novousedlou rodinu Romů, o které bude řeč později. 

„Je potřeba se starat o dům, zahradu, dědinu. Dnes už si lidé v Sklepné neudržují 

políčka jako dřív, ale měli by. Blízkost políček na zahradách vyžaduje, aby si je 

všichni obhospodařovali, a to kvůli plevelu. Když to někteří nedělají, tak ubližují i 

nám, stěžují nám práci.“ (terénní poznámky, Jaromír Demekl, 55 let, SŠ) 

 

4.8. Postoje k Romům obecně - Předsudky 

Konkrétní postoje vesničanů vůči Romům označuji jako předsudky. (Weinerová, 2014, s. 9) 

Vesničané zaujímají k Romům obecně na základě negativních stereotypů odmítavý 

postoj. Zároveň mohou stereotypy sloužit jako argumentační nástroj pro vysvětlení a 

ospravedlnění nižšího sociálního postavení Romů. (Fiske, 1998 in Kouřilová, 2010, s. 22-23)  

 Negativními stereotypy Romů mohou být v tomto kontextu: problémy, krádeže a 

romské osady na východním Slovensku. Zajímavé je kladení důrazu na problémy, které jsou 
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spojené s romskými osadami na východním Slovensku, ačkoli na Slovensku jižním i v 

blízkosti vesnice se romské osady nacházejí také. (Skupnik, 2007, s. 134, pozn. pod čarou č. 

1) Vysvětlením je představa vesničanů o „jejich“ vesnici, kde Romové nežijí nebo s nimi 

nejsou žádné problémy. S negativním postojem souvisí také negativní pojmenování Romů, na 

které můžeme nahlížet jako na součást stereotypů a zároveň jako na projev odmítavých 

postojů. Všechny tyto stereotypy slouží k vysvětlení a ospravedlnění podoby vesnice, kde 

nežijí Romové. 

„V: A kdo byste nechtěla, aby se sem přistěhoval na tu vesnici? 

I: (smích) 

V: Byl by někdo takovej? 

I: Tak nechcela bysom, aby se sem přistěhovali nějací neprizpůsobivý černí 

obyvatelia. To je pravda. Nejsom nějak ani... Nechcem, aby to vyznělo, že sem nějak 

proti cigáňom, alebo takto, ale rozhodně bysom nechcela, aby se nám do nějakých 

tych starších nehnutelností pristěhovali nějaký taký, ktorý by nám tu urobili ...sss... To, 

čo vidíte... Kaďal taďal majů x problémou s takýmito obyvatelmi, tak to jednou by som 

nechcela zažít, aby do obce se takýto pristěhovali, lebo tý potom prinesů dalších a 

dalších a dalších a ťu zaťal nemáme ani krádeže, ani žádné takéto prípady, takže.... 

My ako doteraz jsme v nějakom takom relatívnom pokoji, jsme žili ako obec, bec 

nějakých větších výtržností a lebo takýchto, a krádeží a lebo něčo.“  

(Ing. Marie Demeklová, 55 let, VŠ) 

 

„V: A vydil by Vám někdo, kdo by sem přišel? Nebo, kdo by Vám vadil tady novej? 

I: No určitě dáký neprizposobivý obyvatelia, myslím tím rómských samozrejme.“  

(Marta Kolomá, 52 let, SŠ) 

„V: Ještě možná... Čeho myslíte, že se lidi nejvíc obávají, kdyby se sem nastěhovali 

nějaký Romové? Co myslíte, že by mohlo lidem tady nejvíc vadit na nich? 

I: Tak hlavně o Romoch sa vie, že niektorý teda tie kradnú, že by kradli. Já si myslím, 

že to. Potom je to, že by boli nejaký nečistotný, alebo niečo. Lebo to je tiež. Iného 

velmi... iný dovod velmi nieje, len to, že by tu chodili, kradli a otravovali.“  

(Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 
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„V: A kdo by Vám vadil, aby se sem přistěhoval? 

I: Buďem pripadať ako rasista, keď hovorím, že čím meněj cigáňou...“  

(Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

Někdy mohou média posloužit jako opora pro stereotypní obraz Romů, před kterým je 

potřeba uchránit vesnici. Stereotypy Romů, v nichž hraje hlavní úlohu důraz na čistotu, 

respektive na hygienickou nečistotu a nepořádek, se formují na základě konkrétních příkladů 

prezentovaných médii a právě proto jsou poté média zpětně používána k potvrzení pravdivosti 

stereotypů. 

„V: A kdo byste nechtěl, aby se sem přistěhoval na vesnici? 

I: Á tak, to neviem, či možem. No, nechceme, aby Rómovia sem nastěhovali. Lebo, tak 

vravia, že keď pride jedna rodina, tak už za nimi aj viac. Lebo tu v dědině nemáme, 

máme jednu rodinu. To, čo pred dvoma rokmi sem prišli, no ale... oni sú taký slušný, 

tak slušný, ale... v okolitých dědinách sú taký, že... to je neprijemné, keď aj v televizore 

ukázajů, že ako chovajů a špina a bordel všade, tak to bysme nechceli... v dědině, aby 

to bolo.“ (Rút Kociánová, 53 let, SŠ) 

Někteří vesničané reflektují, že mezi Romy se může objevit dobrý člověk. Takový, 

který neodpovídá stereotypnímu obrazu Romů, což ovšem interpretují v souvislosti se sociální 

nerovností Romů a Ne-romů. Z níže uvedené citace vyplývá společenská nadřazenost Ne-

romů, která není přijímána jako danost, se kterou by vesničané byli spokojeni. Naopak 

vyvolává empatii s těmi Romy, kteří stereotypnímu obrazu neodpovídají. Samotná výpověď 

ale přispívá k reprodukci stavu nerovnosti. 

,,Ať už mezi nimi bude jakýkoli dobrý člověk, vždy zůstanou jen cigány. Právě proto to 

mají těžké." (terénní poznámky, Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 

Vesničané nenahlížejí všechny Romy stejně jako jednolitou skupinu. Rozlišují mezi 

nimi většinou dvě skupiny. Pokud použijeme terminologii aktérské perspektivy, tak existuje 

mezi Romy „přizpůsobivá" a „nepřizpůsobivá" skupina. Negativní stereotypy Romů 

charakterizují skupinu nepřizpůsobivých. (Jinde používám pro označení dvou emických 

kategorií idealizující pojmy „dobrých" a „špatných" Romů.) Právě negativní stereotypy 

(nečistota, hlasité oslavy, nepořádek) jsou tím, co způsobuje, že vesničané zaujímají k 
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Romům obecně odmítavý postoj a snaží se je nevpustit do „své" vesnice. Ve skutečnosti se 

vesnická segregační smlouva (Skupnik, 2007) nevztahuje jen na kategorii nepřizpůsobivých 

Romů, ale na Romy obecně, jelikož ona nepřizpůsobivost není patrná na první pohled, na 

rozdíl od tmavé barvy pleti, která je identifikačním znakem Romů a zároveň je spouštěčem 

stereotypních představ, jež se k nim váží. 

Někteří vesničané zpětně reflektují své výpovědi, ve kterých jsou jasně přítomny 

předsudečné postoje vůči Romům. Manifestují, že jim nezáleží na barvě pleti, která je pro ně 

hlavním určujícím faktorem romské identity, ale na „přizpůsobivosti", nebo 

„nepřizpůsobivosti" konkrétních jedinců. To je pro ně relevantní proměnná ve vztahu k 

zapadnutí do vesnického života. Své tvrzení dokládají příkladem naší novousedlé rodiny 

Romů, kterou charakterizují jako „přizpůsobivou", což se týká většinou jen vesničanů, jež 

bydlí od naší rodiny ve větší vzdálenosti a nemají na ni žádné sociální vazby. Nenaplnily se 

jim stereotypy Romů, a proto částečně relativizují jejich romskou identitu a snaží se je 

připodobnit Ne-romům, což není zcela možné kvůli nezměnitelnému fyzickému znaku - barvě 

pleti. Snaha vyvázat naši rodinu z romské identity je způsobena její neslučitelností s 

negativními stereotypy. Aktéři se tak snaží udržet své vědomí sociálního uspořádání 

konzistentní. Oddělují negativní stereotypy od výlučného spojení s romskou identitou. (srov. 

Kolářová, Vojtíšková, 2008, s. 32) 

„Na závěr jsem se zeptal, koho by na vesnici nechtěl jako nové obyvatele? Odpověděl, 

že nepřizpůsobivé Romy, kteří dělají oslavy, bordel, plyvou všade, a tak dál. Pak 

odpověď upravil tak, že to ale „nezáleží na tom, či je Rom nebo bílý. Takto se chovají i 

někteří bílý. Nezáleží na barvě pleti“. Hned na to začal hovořit o naší novousedlé 

rodině Romů. Mentalitou se prý neliší od bílých, jen barvou pleti.“ (terénní poznámky, 

Andrej Slobodník, 44 let, SŠ) 

 

4.9. Jednání ve vztahu k Romům obecně – Diskriminace 

Skupnik v textu Světy se zrcadlem hovoří o nepsané vesnické „segregační smlouvě", kterou se 

vesničané snaží udržet si svůj svět bez cigánů. (2007) Vesničané argumentují proti soužití s 

Romy nejrůznějšími negativními stereotypy, které jsou zároveň projevem jejich odmítavého 

postoje a antipatie k Romům. Mezi stereotypy, kterými vesničané argumentují, patří velká 
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skupinová soudržnost Romů, obava z toho, že s jednou rodinou vždy přijde další a další a s 

nimi i krádeže, výtržnosti a další nepříjemnosti.  

Na představě Romů charakterizovaných negativními stereotypy je ustanoven odmítavý 

postoj k Romům, kteří by se chtěli usadit v obci. Tento postoj (předsudek) se již promítal a 

promítá do konkrétního jednání vesničanů, kteří se tak snaží udržet si svůj svět bez Romů a 

bez negativních stereotypů, které jsou s nimi spojeny. Mezi tyto diskriminační praktiky 

(Weinerová, 2014, s. 9) patří zkupování prázdných domů, o které již Romové projevili zájem. 

Tím se pomáhají udržovat světy Romů a Ne-Romů odděleny i nadále. (srov. Skupnik, 2007) 

„…vlastně z taďe to ubúdali ty cigáni a ne že by boli nějako prichádzali. A v tedy keď 

už mali nějakú chuť sa tu osadiť, tak většinou sa jim to nějako umelo stále kus 

prekazilo. Prostě že sa jim ty domy z prednosa predaly, kupil to iný, alebo jednoducho 

potom sa začali... začala starostka regulovať, že keď teda jeden sa prihlásil a nebo 

dvaja na trvalý pobyt, tak prečo sú tu dvacati. A keď sa im to vytýkalo a nějako 

nesúhlasilo s tym jejich hlučným zposobom života, tak potom sa oni nějako pobrali 

dalej. Akože oni keď nezapadňú, tak nezapadňú, tak sa oni poberú ďalej a idú tam, 

trebas dve dědiny ďalej, majú tam kopec svojich, tak oni potom idú tam na tu väčší 

kopku.“  

(Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

„V: Jo, takže, proč si vlastně myslíte, že je tady jenom ta jedna rodina těch Romů? 

Že se jich sem nepřistěhuje víc? 

I: No tak to... neviem, ale sa vraj hovorilo, že bývalý starosta... a bol nejaký volný 

dom, tak ho radšej kúpil, len aby sa nejaký cigáň sem, ako Rom, sem nenasťehoval.“  

(Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

„Ten predtím, ještě ten predošlý starosta. Boly také staré rodinné domy a to v tedy on 

odkúpil, aby sem neprišli ti Rómovia. Kvoli tomu on odkúpil tri starých rodinných 

domov, aby náhodou že sem neprišli, lebo nechceme, aby v dědině boli taký... Chceme, 

aby v dědině bol poriadok a nie že neporiadok a bordel.“  

(Rút Kociánová, 53 let, SŠ) 
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„V: Jo, ale tak myslíte si asi, že všichni nejsou jako tak, řekněme tolerantní? 

I: No určitě, já si myslím, že keby sme pobehali po dědině, tak... no já si myslím, ako 

poznám tuto dědinu, čo viem, že ako niektorý ako hundrú na svojích súsedú, takto 

prostě na jednoho na druhého, tak by se našlo asi dosť takých, ktorých by povedali, že 

by si, keby mohli rozhodnúť o tom, tak by si nepriali, aby sem prišli akože takýto ľudia 

sem celkove. (…) Lebo boly, dá se povedať, že dosť zdevastované tie činžáky, tak 

vyhlásili, že radšej aby si to domácí pokúpili, než že se nám sem nasťahujú povedzme 

Romovia, alebo neprisposobivý ľudia. Tak viem, že vela z nich, vlastně po tých 

činžákoch si pokúpili tie byty, akože to dajú potom vlastným detom, alebo niečo, len 

aby neprišli.“  

(Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

„Když jsme odcházeli společně všichni tři přes dvůr k vratům, pan Hahn se mě zeptal: 

„Nenahráváš?“ Tak jsem mu řekl: „Ne.“ Pan Hahn na to: „Povím ti to na rovinu. Já 

tady nechci cigány, protože by sem přišel nejprve jeden, pak druhý, třetí, čtvrtý a tak 

dále. Když jsem byl starostou, koupil jsem tu tri domy, aby se sem nenastěhovali.“  

(terénní poznámky, Čestmír Hahn, 50 let, SŠ) 

Informátoři se cítí být ohroženi Romy. Negativní stereotypy Romů vyvolávají emoci - 

strach, ten způsobuje odmítavý postoj (předsudek) a z něho vyplývá diskriminační vesnická 

segregační smlouva. Strach plyne z negativního stereotypu, který sami udržují při životě. 

Negativní stereotyp slouží jako obranný argument, proč se snažit udržet vesnici bez Romů, a 

zároveň je to právě on, kdo vytváří představu „zlověstných Romů", před kterými je dobré se 

mít na pozoru. V diskursu vesničanů jsou Romové chápáni jako ti, kteří ubližují a dělají zlo. 

„Viac menej si myslím, že to je ten strach, podvedomý, ktorý robí to, aby vlastně v 

dědině cigáni neboli. A to nám akože zo širokého okolia záviděli tý ostatný dědinčania, 

že vlastně táto dědina je bez... Romov.“  

(Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 
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5. Romové na vesnici 

 

5.1. Představy o novousedlých Romech a postoje k nim 

Představy o novousedlé rodině Romů si můžeme rozdělit podle prostorové a sociální 

vzdálenosti, kterou od ní zaujímají ostatní vesničané. Na základě naplnění, nebo nenaplnění 

stereotypních představ je vytvořen negativní, nebo pozitivní postoj k novousedlíkům Romům. 

5.1.1. Vzdálení vesničané – pozitivní představa a postoj 

Vesničané srovnávají negativní stereotypy Romů s jednáním konkrétních Romů, se 

kterými se setkávají. Aktérům, kteří žijí ve velké vzdálenosti od novousedlé rodiny Romů, se 

negativní stereotypy Romů na základě osobní ani zprostředkované zkušenosti s novousedlou 

rodinou nenaplnily. Proto k nim zaujímají pozitivní postoj. Pro utváření postoje k novousedlé 

rodině Romů se ukázala klíčová vzdálenost, a to jak prostorová, tak sociální. Prostorová 

vzdálenost je určena vzdáleností bydliště aktéra od novousedlíků Romů v rámci vesnice. 

Přibližně by se dalo říci, že čím dále se bydliště aktéra od novousedlíků Romů nachází, tím 

pozitivnější postoj k nim zaujímá. Pravidlo vzdálenosti neplatí ovšem zcela přesně, jelikož je 

určeno na základě sociálního kontextu. Různí aktéři mají různé sociální vazby na 

novousedlíky, tedy i různé zkušenosti, které se opět musejí vypořádat se stereotypním 

obrazem Romů. 

„V: Já jsem tady začal dělat výzkum na novousedlíky, na nové rodiny, které se sem 

na tu vesnici přistěhovaly, a nejvíc mě z těch novousedlíků zaujala ta rodina 

Maděričova (smyšlené jméno – pozn. výzkumníka). Tak by mě zajímalo, jak se s 

nima znáte? 

I: No bohužal niako. Čo sem o nich počula, to boly veci, ktoré boly len pozitívne, 

napriek tomu, že tato dědina neoblibuje nějako romskych obyvatelou, ani by vďačně 

nebola, keby sa tu nějako... velmi namnožili, ale mám taký dojem, že s touto rodinou, 

nemá nikdo problémy, lebo samotná jejich súsedka ich chválí a prostě robí jim velmi 

dobré meno.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Aktéři, kteří jsou prostorově i sociálně vzdáleni od novousedlé rodiny Romů, kladně 

hodnotí oba rodiče. Chování novousedlíků Romů je v souladu s normami a hodnotami 

konkrétních vesničanů. Jedná se o výjimku z negativního stereotypu Romů. Tyto výjimky 
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negativní všeobecně přijímaný stereotyp nijak nenarušují. Petr Kaderka a Kamila Karhanová 

(2002, s. 9) parafrázují Harveyho Sackse: „všechno, co víme o kategoriích, je „chráněno proti 

indukci" (Sacks 1995)." Pokud se tedy v kategorii Romů, která je charakterizována 

negativními stereotypy, objeví osoba, jež těmto stereotypům neodpovídá, nedojde k novému 

zevšeobecnění tohoto případu na celou skupinu. Spíše to vypadá, že výjimka potvrzuje 

pravidlo. Nic to ale nemění na pozitivním postoji vesničanů k této rodině. 

„Ty dětičky sú milé, zlaté, maličké a také živé ako všetky ostatné děti. Ona paní 

inteligentná a o ňom neviem nič, akorát to, že... že prostě, čo som o nich počula to je 

to, že to sú vzdělaní ľuďa, ktorý... ktorý sa snažia něako sa zapojiť do normálného 

diaňa, do normálného života, pracujú, sú vysoko vzdělaní, majú svoje pozície a vo 

volnom čase si mladý pán vlastně opravuje a dává do kopy a že ten dom, všetko, čo 

tam je spravené, že on to vo svojom volnom čase robí sám, bez pomoci, bez nějakej 

odbornej pomoci.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

„Pracují, jsou čistotní, děti mají čisté. Klobouk dolů před nimi. Nejsou ani moc 

čokoládový. Jsou normální.“ (terénní poznámky, Andrej Slobodník, 44 let, SŠ) 

„No lebo konkrétně tento pán Maděrič (smyšlené jméno – pozn. výz.) aj to je Rom, ale 

nejsú s nim žádné problémy, lebo je vraj nejaký študovaný, hrál na nejaké hudobné 

nástroje, sú to slušní ľudia a tak.“  (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

„V pohodě. Nikomu neubližia. Dva roky, nebo rok a pol tu bývajů, no ale inak dobre. 

On chodí do Švajcarska, robí tuto, to je... Ale jinak, je on, podla mňa, rozprava sa aj 

manželka i on. V pohodě no. Normálny.“ (Teodor Škoda, 67 let, SOU) 

„Je slušný. Tak je všechno v pořádku. Neubližuje nikomu, tak ani já mu neubližuju. 

Nerobí neporiadok.“ (terénní poznámky, Daniel Horník, 64 let, SOU) 

„Akože je tu jedna rodina. Prišli sem bývať, ale sú normálny a ja s nimi nemám žádný 

problém. Dvě děti má. Neviem, čo robí v podstatě, ani som sa s nim ještě, bol som už 

mu raz kosiť zahradu. Vyplatil ma. Ale já som s nim... Ako nepreberal som s nim, 

akože kde chodí robiť, alebo čo robí. Ale sú normálny, nestarajů sa do nikoho a 

normálně chodí oblečení. ... Nejsú, nepatria do tej kategorie neprizposobivých. Čo 

majů podporu, potom majů bašavel deň dva a potom už nemajů nič.“ (Ladislav Sluk, 

45 let, SOU) 
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„…páčí sa mi, že je dost taký aktivní, že vidím, že si ten dom dává do poriadku a má 

dobré nápady a robí pre to všetko. (…) …taký agilní mladý luďa. No, ten Ivan 

(smyšlené jméno – pozn. výz.) skutočne vela robí na tom dome. Ta mladá paní o děti, 

no děti majú, sa stará. Myslím si, že lepší akože zapadli.“ (Alice Galetová, 59 let, SŠ) 

„Ináč to je velmi velký pracant. On je tiež ako Rom, ale oni sú z Dubiné (smyšlené 

jméno – pozn. výz.) a v Dubiné sú pracovitý, alebo oni nejsú rovnaký všeci Rómovia. 

On robí na činžákoch, všade. Tuto rekonstrukciu, však to vidno, že to postupně pekně 

všetko dává do poriadku. …to je taký pracovitý aj čestný. …o děti sa starajú. Chodia 

jim do školy, takže pracovitý sú.“ (Zdeněk Pabián, 69 let, SŠ) 

„Už vidno, že sám si pekne robí ten domček okolo. Takže musí být nejaký šikovný, 

musí niečo vedieť. A potom, že podla oblečenia, že keď podla oblečenia súdime, žena 

chodí slušně oblečená. Zase len poviem, že se zpozdraví, tak to je akože normálne, hej. 

Ale sú aj taký, ktorý majú neporiadok na dvore, že im je jedno. A kde bývajú, v čom 

bývajú. Oni si už len ten akože ten domček dávajú do poriadku, opravujú ho. Chcú 

bývať nejak lepšie. To je asi to, že sú nejaký iný ako tie, ktorý len čakajú s nastrčenou 

rukou, že im niekto niečo dá.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

„Maděričovi jsou jiní, protože se starají o děti, chodí slušně oblečení, pán opravuje 

dům. Jen jejich jméno prozrazuje, že jsou Romové.“ (terénní poznámky, Richard 

Rychlý, 53 let, SOU) 

 „V: Jo, a ti Romové myslíte, že by tady lidem vadili, kdyby se sem přistěhovali? 

I: Zatiaľ robí všetko pre to a sú radi, že nejsú tu. Ale neviem, zase by záležalo, aký by 

sem prišiel. No tak taký povedzme ako tento pan Maděrič, ktorý by nerobil zle. Ať už 

do roboty, veď to, že do roboty chodiť.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

Na základě představy o novousedlé rodině Romů jako o výjimce z negativních 

stereotypů na ni vesničané nahlížejí jako na rodinu, která zapadla do vesnického života. Tito 

vesničané mají k novousedlé rodině prostorově i sociálně daleko. Z toho vyplývá, že se 

s touto rodinou zatím více nesblížili. 

„V: Můžu se zeptat, myslíte, že sem zapadli do tý vesnice? 

I: Oni? 

V: Hm. 
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I: Já myslím, že hej. Určitě. Určitě zapadli. Vidíš, do nikoho sa nestarajú, do krčmy 

vobec nechodia, tuto obnovujú ten dom, starajú sa o všetko, o děti sa starajú. Chodia 

jim do školy, takže pracovitý sú. A... to tak hlbší je nepoznám. My nechodíme k nim.“  

(Zdeněk Pabián, 69 let, SŠ) 

Skupnikova teorie vesnické segregační smlouvy (2007), podle které se vesničané snaží 

udržet si svůj svět bez cigánů, posbírá platnost v případě, že v úvahách aktérů konkrétní 

Romové neodpovídají negativním stereotypům Romů. Vesničané o novousedlé rodině Romů 

uvažují jako o výjimce z negativního stereotypu. Pozitivně jsou hodnoceny hudebnost, 

slušnost, vzdělanost a žádné problémy. Na základě výjimky je ustanoven pozitivní postoj k 

novousedlé rodině Romů a tím se na tuto rodinu nevztahuje „vesnická segregační smlouva" 

(Skupnik, 2007). 

„V: A byl by někdo, koho byste nechtěl, aby sem přišel na vesnici? 

I: No to by zrejme nechcel nikto, aby sa sem nasťahovali také romské oné... rodiny, 

ktoré sú vysťahované do východného Slovenska. No lebo konkrétně tento pán Maděrič 

aj to je Rom, ale nejsú s nim žádné problémy, lebo je vraj nejaký študovaný, hrál na 

nejaké hudobné nástroje, sú to slušní ľudia a tak. Ale nejaká taká, aby som povedal po 

slovensky čvarga, keby sa som dosťehovala, to by nebolo velmi dobre. Lebo ako oni 

tam bývajú v tiech osadach tam, tam sú problémy, lebo furt chodia kradnúť a všetko 

po zahradách. Takže taký ľudia.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

 

5.1.2. Ohrožení výjimky ze stereotypu stereotypem – „zatím“ 

Vesničané sice hodnotí novousedlou rodinu, jako výjimku z negativních stereotypů Romů, ale 

často poukazují pouze na aktuálnost situace, z čehož se dá usuzovat, že nejsou o 

bezproblémovosti „naší“ rodiny přesvědčeni i v budoucím vývoji. Stereotypní obraz Romů 

má takovou moc, že ovlivňuje i nazírání pozitivních výjimek. Vesničané ve smyslu 

negativního stereotypu očekávají, že jednání novousedlé rodiny Romů, jež neodpovídá 

stereotypům, je jen dočasné. Čekají, že časem se ukážou skutečnosti, které zapadnou do 

tohoto stereotypu. Tím dojde k potvrzení jejich představy o tom, jak se věci mají, představy o 

uspořádání světa, o sociálním řádu (srov. Bittnerová, 2013). 
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„V: A máte pocit, že se sem chtí jako začlenit? 

I1: No, ja ti neviem. No, zaťal nerobia zle, ale... bojím sa, aby nedotiahli druhých, no. 

Dalších, vieš? Rodiny a bratrancou a čo ja viem koho, lebo oni sú tak no... 

I2: Bratraňce a sestřenice, švagry. 

I1: Však. A jich je vela, vieš. A potom pridě ten, ten, kúpí ten dom, ten a ... buďú v 

jednom domě desati, dvacati bývať. No a už to neni dobre, podla mňa. Jakože ja jich 

neodsuzujem, ale... začierni sa dědina potom.“  

(I1 - Oto Jánský, 41 let, ZŠ; I2 – Dalibor Mlynář, 37 let, ZŠ) 

Na jednu stranu s „naší“ rodinou sice nejsou problémy, ale jen zatím, je možné, že v 

budoucnu s nimi problémy budou, právě kvůli tomu, že jsou to Romové. Stereotyp Roma 

zůstává neporušen i přes to, že dosavadní zkušenost s romskou rodinou je pozitivní, nebo 

alespoň není negativní. Stereotyp tak dál odolává i tváří v tvář novým poznatkům a stále 

vstupuje do vyjednávání vztahu k novousedlé romské rodině. (srov. Allport, 2004, s. 41) 

„Vhoci, vhoci je aj farebný, ale nieje problém s nim, zatial je v porádku.“ (Daniel 

Horník, 64 let, SOU) 

„Je to slušný cigán. Ale ak bude robit zle, tak zakrútím mu krkem.“ (terénní 

poznámky, Daniel Horník, 64 let, SOU) 

 

5.1.3. Prověřenost novousedlých Romů - pozitivní postoj 

Novousedlá rodina Romů je součástí sociálních sítí vesničanů z předešlé doby a z jiných 

sociálních prostorů. To má také vliv na to, že negativní stereotypy Romů nejsou naplněny. 

Nedochází ovšem k přehodnocení celého negativního obrazu Romů na základě jednoho 

případu, který mu neodpovídá. Výjimka ze stereotypu ho spíše potvrzuje. (Kaderka, 

Karhanová, 2002, s. 9) Tím, že jsou skrze sítě známostí prověřeni, zaujímají k nim vesničané 

pozitivnější postoj a mají o nich pozitivnější představu, než kdyby tomu tak nebylo. Na 

základě pozitivního postoje k novousedlé rodině Romů dochází k potlačení tlaku na nepsanou 

vesnickou segregační smlouvu, pomocí které se vesničané snaží udržet si svůj svět bez Romů 

(Skupnik, 2007, s. 137). Tato smlouva se tak již nevztahuje na „prověřenou" rodinu Romů. 

„I: Párkrát som ju viděla len a posobila takým pozitívnym dojmom na mňa. A 

hovorím, nikdo o nich sa nevyjadril, akože by bol z toho nějako nešťastný, že se sem 



65 

 

nasťehovali. Prostě, že pravděpodobně s takou rodinou Romou aj vo vetšom počtě by 

asi nebyl žiadny problem. 

V: Jo, tohle mě zajímá. Takže myslíte, že to tady nikomu moc nevadí, že to jsou jako 

Romové? 

I: (Významné zamyšlení.) Eště som nějaký negativný ohlas na nich nepočula. Také 

najnegativnější bolo to, že my k ňom plecom a je mi to jedno. Ale nějaký taký fakt 

negatívný, nějaký negativistický názor, že to je jedno, že sú tu, že je hlavné to, že sú 

cigáni a nemali by tu čo hľadať, to som nějako... A hlavně pravděpodobně je to aj v 

tom, že tie mladší ľuďa, ktorý možno že by proti, že by boli taký nějaký, že zvyknú sem 

tam vyskakovat do vecí, tak ty jich zase poznajú pravděpodobně zo školy a keď aj tam 

sa chovali tak nějak kultivovaně, tak vlastně oni sa poznali... z tej maďarskej zakladnej 

školy, lebo sa mi zdá, že ztaďe oni zpoznali tiechto dvoch mladých ľudí už ako děti. A 

ináč sa prijímá niekdo do dědiny, aj keď nieje ten... v niečom je iný ako my, keď ho 

poznáme už od dětstva a vieme, že prostě pravděpodobně nič zlého od něho sa 

neočekává, lebo nemal by prostě negatívne posobiť na toto prostredie.“ 

(Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Jiní vesničané mají na novousedlou rodinu Romů sociální vazby, díky kterým 

disponují informacemi, jež jim umožňují vyvázat tuto rodinu ze stereotypů. 

„Manželka pana Maděriče má vysokou pedagogickou školu, je Mgr., a proto není 

taková jako ostatní Romové.“ (terénní poznámky, Jana Květná, 56 let, SOU) 

Mezi pozitivně hodnocené Romy v obci, kteří v představách vesničanů neodpovídají 

stereotypnímu obrazu Romů, patří i paní Diana, jež se přivdala do jedné místní rodiny. Na 

pozitivní představu o ní se váže i pozitivní postoj k ní.  

„A Diana (smyšlené jméno – pozn. výz.) je fakt jedna správná ženská, ktorá má také 

zvláštné a pre mňa také velmi rozumné názory na život a na sveť a na to, že ako si ona 

predstavuje svoj život, a čo v ňom chce mať a ako si ona vlastně... čo považuje za 

správné a čo za nesprávné. … Ona vlastně v očiach ľudí nějako akože... veľa ľuďom 

dala zabudnúť, že je Romka. A správa sa... na vyššiej úrovni ako vela ostatných 

mladých žen v jejím věku, ktoré nejsú Romky.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 
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Pozitivní postoj k Dianě souvisí také s tím, že je pro aktéry součástí vesnických sítí 

známostí, neboť se přivdala do majoritní rodiny v obci, a skrze ně je prověřena. Někteří aktéři 

znají také její rodiče z jiných sociálních prostředí. 

„A poznam aj jejích rodičov od mlada úplně akože kompletně celú partiu. V jednom 

mestě sme vyrastali, takže já poznam aj maminku aj otcka. To boli najväčší fešáci 

v Lukavci (smyšlené jméno – pozn. výz.). To bol taký pár, že každý, keď prešli po ulici, 

každý nechal ústa otvorené. To boli taký pěkný ľuďa, ale akože fakt, bez srandy.“ 

(Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

Vesničané dávají najevo, že nechápou Dianu jako Romku. Začali ji chápat téměř jako 

„bílou" vesničanku. Hovoří o ní jako o „mulatce" nebo „Španělce". Její identita není 

interpretována ani jako romská, ani jako majoritní „bílá". Vesničané se snaží různými 

slovními obraty jako „mulatka", „Španělka" relativizovat její romství, které chápou skrze její 

tmavou barvu pleti. Tím se jí snaží připodobnit bílé majoritě, tedy sobě, a to proto, aby tím 

nebyla narušena jejich představa harmonického života na „jejich" vesnici, kde žádní Romové 

nežijí. Tím pádem se u nich nevyskytují všechny ty negativní jevy, které mají s představou 

Romů spojené. 

„Neviem, lebo Diana (smyšlené jméno – pozn. výz.) tým pádom, že žije tu a žije v tejto 

rodině, ona ani zdaleka neposobí nejak extra, akože by bola Romka. Ona posobí 

naozaj ako nějaká mulatka.“ (Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

„Paní Renáta mi u oběda řekla: „Diana je Romka, ale je krásná jako Španělka. Její 

malá dcerka je jako mulatka, je krásná a je to cigánské dítě.“ (terénní poznámky, 

Renáta Duranská, 50 let, SŠ) 

 

5.1.4. Blízcí vesničané – částečné výjimky ze stereotypů 

Vesničané, kteří mají k novousedlé rodině Romů sociálně blízko, negativně hodnotí otce 

rodiny. Jeho jednání interpretují jako naplnění stereotypního obrazu Romů, podle kterého 

Romové stále jen slibují a nikdy nic nesplní. Z tohoto pohledu se jedná o potvrzení 

stereotypu. Na druhou stranu ale tito vesničané hodnotí celou novousedlou rodinu Romů jako 

bezproblémovou. Nedochází tak k naplnění stereotypu Romů, podle kterého jsou s nimi jen 
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samé problémy. Ve výsledku se dá hodnocení této rodiny ze strany vesničanů považovat za 

částečnou výjimku ze stereotypu. 

„Ivana (smyšlené jméno – pozn. výzkumníka) označila za „prešpekulovaného cigána“, 

což komentovala tak, že je to prý veliká urážka. A vysvětlila to tak, že s nimi sice 

nejsou problémy, ale nedrží slovo. Ivan je prý velký pohádkář a kecal, protože toho 

prý vždy moc naslibuje a nic nedodrží. Na to jsem se paní Anděly zeptal, zda si myslí, 

že jsou takový všichni Cigáni. Odpověděla, že ano, že to mají jednoduše v krvi 

všichni.“ (terénní poznámky, Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 

Naplnění negativního stereotypu („nedrží slovo") ale na pomyslné misce vah 

převažuje „pozitivní" hodnocení – „nejsou problémy". Je otázkou, zda se dá absence 

problémů považovat za pozitivní hodnocení. Z toho vyplývá spíše negativní postoj a nepřijetí 

novousedlé rodiny Romů. 

Vesničané uvažují o konkrétním jednání novousedlé rodiny Romů jako o výjimce z 

negativního stereotypu Romů. (oprava domu, péče o děti) Zároveň ale mají od vesničanů, 

kteří žijí od novousedlé rodiny Romů v prostorové blízkosti, informace o jiném jednání této 

rodiny, které je jimi hodnoceno negativně a v souladu se stereotypním obrazem Romů. Z toho 

vyplývá spíše negativní postoj k této rodině. 

„O Maděričových (smyšlené jméno – pozn. výz.) řekla, že oni jsou jiní, protože se 

starají o děti, posílají je do školy a opravují si dům. Ovšem jejich sousedka by věděla o 

nich říci více, a to ví, že by to nebylo pozitivní, že ona s nimi nemá až tak dobré 

zkušenosti.“ (Anděla Bláhová, 39 let, ZŠ) 

 

5.1.5. Blízcí vesničané – naplnění stereotypů a nepřijetí 

Vesničané, kteří mají k novousedlé rodině sociálně blízko skrze výkon povolání ve veřejné 

správě, ji hodnotí negativně. Jednání novousedlé rodiny Romů je jimi interpretováno jako 

typicky „cigánské“. Dochází tak k naplnění negativních stereotypů Romů. Přesto není postoj 

k nim vysloveně negativní. Zatím je vesničané nechtějí nadobro odsoudit na základě 

stereotypů a doufají v pozitivnější vývoj jejich jednání. 
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„Pan Jaromír řekl: „Cigáni mají jinou náturu než my.“ Poté se řeč dostala na 

Maděričovi. Pan Jaromír shrnul, co si o nich prozatím myslí: „Využít výlet, ale 

neplatit daně. Mají to v krvi, zneužít systém. Cigáni jsou většinou darebáci, ale 

doufáme, že Maďeričovi takový nebudou.“ (terénní poznámky, Jaromír Demekl, 55 let, 

SŠ) 

„Na výlet, keď hlásím, prvý sa prihlásia, ale ak treba zaplatit za komunální odpad, za 

daně, tak majů vždycky čas…“ (Ing. Marie Demeklová, 55 let, VŠ) 

„To zozačátku oni prišli, tak naozaj sa v tom svetlom slova zmysle predstavovali a 

všetko to vyzeralo, že to bude okej a tak a teraz už trošku meníme názor na vec. Aj ten 

spoločný dvor, v ktorom žijů, tak ta paní, ktorá tam bývá bola zozačátku nadčená, že 

nebude sama na tom velkom dvore a už ty názory sa postupně menia.“ (Ing. Marie 

Demeklová, 55 let, VŠ) 

Vesničané, kteří mají prostorově blízko k novousedlé rodině Romů, nebo k nim mají 

sociálně blízko, reflektují porušení norem ze strany těchto novousedlíků. Mezi tyto normy 

patří práce na přestavbě domu, jejíž podoba, systematičnost a rychlost je aktéry 

problematizována. Mezi další normy patří práce na zahradě za domem, kde by si měli 

vesničané pěstovat zeleninu, případně se starat o ovocné stromy a pravidelně sekat trávu. 

Práce, kterou novousedlí Romové na zahradě odvádějí, je vesničany interpretována v rozporu 

s funkcemi, jež by zahrada měla plnit. Sousedé nelibě nesou, že z jejich zahrady se stalo spíše 

dětské hřiště a že zarostla plevelem, který se šíří na záhony sousedů. Další porušení norem se 

týká plotu a vrátek před domem. Ty byly dočasně odstraněny jako součást probíhající 

přestavby domu. Jelikož sdílí novousedlíci společný dvůr se sousedy, chybějící vrátka neplní 

funkci oddělení veřejného prostoru návsi od soukromého prostoru sousedů. Novousedlá 

rodina Romů tak porušuje představy vesničanů o přizpůsobivých přistěhovalcích a spíše spadá 

do stereotypních představ nepřizpůsobivých Romů. 

 „Takže zapadnúť, no... Vonku v zahradě vedla súseda oni si tam spravili pre deti 

stanový tábor a trampolínu a paní tam vedla si sadí. Tak no neviem, či to má tak byť, 

alebo nie, alebo ako to oni vnímajú ako súsedovci, neviem. Neviem, či je toto čo 

očakávala. Teraz on tam ten dom začal krížom krážom všelijako prerábať. 

Popristavoval tam. Všelijako to tam vyzerá. Z jedné strany nemá vobec branku ani nič. 

Tak já si myslím, že to neni celkom dobre, pretože už aspoň to, že keď napríklad niekto 
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iďe okolo, tak aspoň ta brána bola zatvorená. Nemajú ani bránu spravenú a majú 

spoločný dvor zo súsedov. Neni to dobre. Niesú vzorom toho, že sa prizposobím tak, 

ako ten moj súsed to chce. A bol problém, viem, že bol problém zo súsedovcami aj s 

tým, aj s paní, že mu narastla velká tráva, burina, potom to tam horko ťažko niejako 

tam potom už pokosili súsedovci, prišli mu to pokosiť s kosačkou, aby bol pokoj, ale no 

neviem.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

„Keď sem prišli, tak si mohli zistiť aj dopredu, ako sa tu žije a čo sa robí. A myslím, že 

keby to robili tak, ako týto ľudia, ktorý sú okolo nich, keby to robili takisto, tak asi by 

skvor zapadli medzi nich. To som chcel tým povedať. Keď niekto vedla nich má tam 

zahradu, tak aj já mám zahradu, keď vpredu má plot, tak aj já mám plot vpredu. Aj 

keď trvá to, než to spravia, ale nie rok. (…) Ďalej aj tak neviem, že čo by malo byť 

nejakým prínosom.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

Vesničané, kteří jsou v blízkém prostorovém vztahu, nebo sociálním vztahu s 

novousedlou rodinou Romů, ji hodnotí jako nepřizpůsobivou životu ve své vesnici, z čehož 

vyplývá, že podle nich nezapadla do vesnického života. 

 „Nemám proti nim konkrétně ako nič, ale iba kvoli tomu, že sú mi nie súsedovci, ale 

možno keby mi boli súsedovci a tiež by sa tak správali, tak by mi to vadilo. Vadilo by 

mi to. Čiže podla mňa celkom do této dědiny, ako zatial nezapadli.“ (Vít Ďuro, 58 let, 

ZŠ) 

Vesničané plně nepřijali novousedlou rodinu Romů. Sociální kontakt se omezuje jen 

na pozdravení. Jen nejbližší sousedé se s nimi mají větší kontakt, ale to jen na základě 

prostorové blízkosti, ne na základě osobní blízkosti. 

„Aj oni prišli sem bývať, ale tak že... chodí aj do dědiny, ale velmi oni... v dědině ako... 

nepripájajů, alebo čo já viem. Nepripoja do tiech akcí, alebo tak... Na výlet, keď sme 

išli vloni, tak prišli, ale ináč, že by chodili mezi ľudmi... Nevidno ich, no tak... (…) 

Takže oni sa asi tak cítí trošku aj izolovaně, neviem no, ale vidím, že chodí k súsedovi 

sa navštěvujú. Zo súsedmi si asi rozumejú. Aspoň zo začátku si rozumeli, no už potom 

to bylo kadejako. To zase by veděla paní Klára (smyšlené jméno – pozn. výz.) o tom 

porozprávať...“ (Rút Kociánová, 53 let, SŠ) 
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Vesničané, reflektují, že na nezapadnutí novousedlé rodiny Romů do vesnického 

života může mít vliv jejich romská identita. 

„Možno niektorý sú proti tomu, že... akože sú vysloveně Romovia, ale hovorím ono to 

v tejto dědině je aj tak také, že niekto je proti tomu, že prišiel z vrchou, a že jeden je 

maďarské národnosti, a druhý sa nechce prisposobiť, takže je to také, že aj toto može 

niekomu vadit, že sú tmaví.“ (Vít Ďuro, 58 let, ZŠ) 

„Zeptal jsem se: „Jak na ně nahlíží ostatní?“ Zatvářila se, že asi nic moc, a pak řekla: 

„Jelikož takové tu nemáme.“ (terénní poznámky, Klára Hvězdná, 76 let, SOU) 

„No na tých Maděričou (smyšlené jméno – pozn. výz.) sa trošku tak krivo pozeráme 

kvoli, kvoli... tomu, že sú Romovia, lebo v obci nemáme romské rodiny. Oni sú prvá 

romská rodina.“ (Marta Kolomá, 52 let, SŠ) 

Nepřijetí novousedlé rodiny Romů reflektovala i jedna z vesničanek během oslavy dne 

vesnice. V červnu 2014 se oslavy účastnila alespoň babička s dvěma dětmi. V následující 

ukázce z terénních poznámek můžeme vidět, že vesničané, kteří mají na „naši“ rodinu nějaké 

sociální vazby, kriticky nahlíží na jejich přijetí ostatními vesničany. 

„Večer (někdy mezi jedenáctou a půl dvanáctou) na zábavě si paní Jana stěžovala, že 

jí někdo řekl, „co se tu staráš o ta cigánská děcka.“ Také mi řekla, že je „normálně 

ignorovali“. A ptala se proč? Jako že to nechápala, proč se k nim tak chovali. Zeptal 

jsem se jí, koho má přesně na mysli. Odpověděla: „ty děti těch Romů“. Když prý 

„přišli do kulturáku, tak je tam nechtěli“. Říkala, že se jí to dotklo.“ (terénní 

poznámky 21. 6. 2014, Jana Květná, 56 let, SOU) 

Následující rok podle paní Jany novousedlá rodina Romů zareagovala na nepřijetí 

stažením se do soukromí. 

„Maděričovi už podle paní Jany (smyšlená jména – pozn. výz.) mezi lidi nechodí. 

Dříve chodili více, jejich děti byli vždy na tom dni dětí, ale letos už ne. Prý je to proto, 

že se na ně tak krivo pozerali, a oni se kvůli tomu necítili dobře, tak už mezi lidi radši 

nechodí.“ (terénní poznámky 7. 11. 2015, Jana Květná, 56 let, SOU) 

Jejich nepřítomnost v obci jsem měl možnost pozorovat během mé druhé návštěvy 

vesnice v listopadu 2015. Nejen já, ale i ostatní vesničané si všímali, že už nejsou moc vidět. 
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„Podle paní starostky už Maděričovi nejsou v obci moc vidět. Když jsem se ptal proč, tak prý 

asi proto, že pan Ivan robí v Kauflandě v Lučenci, ale vlastně moc neví.“ (terénní poznámky 

5. 11. 2015, Ing. Marie Demeklová, 55 let, VŠ) 

„Maděričovi už na vesnici dlouho neviděla. Prý nejsou vidět, protože už tu asi moc 

času netráví. Neví ale proč to tak je.“ (terénní poznámky 4. 11. 2015, Renáta 

Duranská, 50 let, SŠ) 

„O ňom nieje ani velmi vedieť, že je tu.“ (Oliver Duranský, 53 let, SŠ) 

 

5.1.6. Blízcí vesničané – stereotyp naplněn – pozitivní postoj 

Vesničané, kteří mají k novousedlé rodině Romů prostorově blízko, k ní zaujímají relativně 

pozitivní postoj i přesto, že negativně hodnotí jejich jednání ve smyslu porušování norem 

života na vesnici, porušování funkcí prostoru a porušování pracovních norem. Stereotypy 

Romů se jim sice ve vztahu k naší rodině naplnily, to ale není příčinou pro jasně negativní 

postoj k ní. Důvodem toho mohou být jak osobní morální principy, tak snaha nerozházet si 

vztahy se sousedy, ale i přetvářka před výzkumníkem. 

„Paní Hvězdná mi popisovala, co všechno jí vadí na romské rodině. Na zahradě 

nemají zoráno, v létě posekáno. Na práci na zahradě si najímají pracovníky. 40Eur 

dávají na jeseň a 30Eur na jar. Pak mi paní Hvězdná popisovala, co nového pan 

Maděrič udělal s domem. Dříve otevřenou verandu zazdil okny. Teď tam prý mají tmu, 

kvůli těm dalším oknům. A prý kvůli tomu svítí i přes den. Vzadu na stodole nemá 

vrata, tím je stodola otevřena a vítr tak může sházet tašky ze střechy. Na zahradě mají 

trampolínu pro děti, jezírko s relaxační zónou, květináče, uschlé okrasné keříky, thuje 

a květiny. V této souvislosti pojmenovala pana Maděriče jako „Cigána“ a dodala 

„No, nejsou takový jako my.“ Pan Maděrič dal do šrotu malou branku před domem a 

zatím ji ničím nenahradil. Chtěl dát do šrotu i vrata na společný dvůr, to mu ale paní 

Hvězdná nedovolila. Pan Maděrič zboural chlívek pro prasata a postavil si tam terasu 

s posezením. Paní Hvězdná dále komentovala to, jak si zatím pan Maděrič opravuje 

dům, a jak se stará o dům i zahradu: „Nič dobré neurobí, …také cigánské všetko.“ Na 

závěr jsem se zeptal, jestli je ráda, že tu vedle ní bydlí Maděričovi? Odpověděla, že 

ano, pokud se starají o dům. Zapadli Maděričovi do vesnice? Odpověděla, že jsou 
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fajn, ale že mají povinnosti v městě. Dále mi řekla, že s nimi nemá žádný problém a 

vychází s nimi dobře.“ (terénní poznámky, Klára Hvězdná, 76 let, SOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

6. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jak stereotypy Romů ovlivňují život na slovenské vesnici. 

Zajímalo mě, jak se stereotypní představy Romů uplatňují v rámci celé lokální společnosti, 

jak vstupují do vztahu k novousedlým Romům a jak ovlivňují vyjednávání vlastního 

postavení v rámci vesnice. 

Prvním krokem nutným k zodpovězení výzkumných otázek je popis podoby 

stereotypů Romů, které se v dané vesnici vyskytují. Romové jsou ve vyjádřeních vesničanů 

vykreslováni od pozitivních stereotypů až po ty nejradikálnější, které odpírají Romům lidství. 

Stereotypy týkající se práce hovoří o Romech jako o nepracujících lidech, kteří kradou a žijí 

ze sociálních dávek. Romové v představách vesničanů zneužívají sociální systém státu, který 

tak zároveň selhává. Dalším stereotypem je neschopnost Romů hospodařit s penězi.  Romové 

podle stereotypních představ dostávají byty zadarmo od státu a ty poté ničí. S představou 

zničených obydlí jde ruku v ruce i prostorová segregace. Vesničané si představují, že Romů je 

všude velký počet a že žijí v pospolitých skupinách. Romové mají podle dalších stereotypů 

odlišnou mentalitu od „bílých“ a tím sklon vytváření negativních sociálních jevů. Vesničané 

pohlížejí na Romy jako na nečisté, jelikož žijí ve špatných hygienických podmínkách. Kvůli 

této představě o nich vesničané uvažují jako o zvířatech. Romové jsou nevzdělaní, 

nevzdělavatelní a kriminální, s čímž souvisí představa nefunkčního právního státu. 

Pozitivních stereotypů jsem zaznamenal jen malé množství a týkaly se většinou hudebního 

nadání. Nejextrémnějším stereotypem je, že Romové nejsou lidé. Co se týče fyzických znaků, 

jsou Romové vesničany definováni na základě tmavé barvy pleti. 

Nepotvrdilo se, že by majorita pro úspěšnou integraci kladla největší důraz na 

stereotypy socio-ekonomického charakteru. (srov. Novák, 2008, s. 201-202) Stejnou váhu 

přičítali vesničané i sociálně patologickým jevům, jako je hlučnost, problémy s alkoholem, 

výtržnosti, hygienická čistota, péče o děti. Naopak tyto stereotypy ve vesničanech vyvolávaly 

představu, že Romové mají blíže ke zvířatům než k lidem, což jakoukoli integraci vylučuje. 

Nejvýraznějším předsudkem vůči Romům v rámci lokální společnosti je jejich 

odmítání. Tento postoj vesničané ospravedlňují negativními stereotypy Romů, které ho 

zároveň vyvolávají. Odmítavé postoje se uplatňují v představě vesničanů o vesnici jako místě, 

kde nežijí žádní Romové, a pokud žijí, tak tito Romové neodpovídají stereotypním 

představám Romů. Vesnice se tak navenek prezentuje jako místo bez negativních sociálních 
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jevů, které mají vesničané na základě stereotypních představ s Romy spojené. Odmítavé 

postoje vůči Romům se v rámci vesnice uplatňují v diskriminační „vesnické segregační 

smlouvě“. (Skupnik, 2007) Jedná se o nepsanou dohodu o loajalitě mezi vesničany, aby 

neprodávali domy či byty Romům a tak se nedostali k nim do vesnice. Vesnická segregační 

smlouva se uplatňuje na všechny Romy bez výjimky, ačkoli jsou si vesničané vědomi, že ne 

všichni Romové odpovídají negativním stereotypům. To, že je tato dohoda opravdu 

naplňována, potvrdilo během výzkumu hned několik vesničanů. 

Stereotypní představy Romů vstupují do vyjednávání vztahu k novousedlé rodině 

Romů. Vesničané srovnávají konkrétní jednání novousedlé rodiny Romů a vědění o ní s 

konkrétními stereotypy Romů. Na základě prostorové a sociální vzdálenosti od novousedlých 

Romů jsou stereotypní představy buď naplněny, nebo nenaplněny, a od toho se odvíjí 

negativní, nebo pozitivní postoj. Vesničané, kteří žijí ve velké prostorové vzdálenosti, mají o 

novousedlé rodině pozitivní představu a považují ji za výjimku z negativního stereotypního 

obrazu. Proto k ní zaujímají pozitivní postoj. Ten ale přesto může být ohrožen stereotypy. 

Vesničané dávají najevo, že „zatím“ jsou sice v pořádku, ale nemusí tomu tak být třeba zítra, 

jelikož o nich uvažují jako o Romech, které mají definovány pomocí negativních stereotypů. 

Čekají, že se mohou naplnit. Vesničané, kteří mají novousedlou rodinu „prověřenu“ skrze 

svoji sociální síť, na naplnění stereotypů nečekají a zaujímají k ní pozitivní postoj. Na stejném 

principu zaujímají pozitivní postoj i k Dianě, která se do vesnice přivdala. Vesničanům, kteří 

mají k novousedlé rodině sociálně blízko, se naplnily jen některé stereotypní představy Romů 

ve vztahu k této rodině. Považují ji za částečnou výjimku, ale i to stačí k vytvoření spíše 

negativního postoje. Stejný postoj k ní zaujímají vesničané, kterým se skrze sociální nebo 

prostorovou blízkost naplnil stereotypní obraz Romů ve vztahu k této rodině zcela. Nedá se 

říci, že by jejich postoj byl vysloveně negativní, ale rozhodně postrádá pozitivní prvky. 

Stereotypy Romů mohou sloužit jako nástroj pro vyjednání vlastního uznání v rámci 

lokální společnosti, jak nám dokládá například výpověď paní Jany, která je přesvědčena, že 

„stejnak na všechny cigány robíme my“, tedy i ona. Vyrovnává se tak se sociálními tlaky na 

„řádný“ život, v kterém jedinec nesmí selhávat. Nesmí být třeba nezaměstnaným. Paní Jan 

pomocí stereotypů Romů manifestuje svoji adekvátnost v rámci společnosti. Stereotypy Romů 

tak zosobňují selhání jedince ve společnosti, vůči kterému se vesničané vymezují. 

(Bittnerová, 2013) 
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Na základě stereotypního obrazu Romů je vesničany ustanovována hierarchie 

společnosti, v které Romové zaujímají nejnižší pozici. Romové a Ne-romové si z principu 

nejsou rovni (Doubek, 2013, s. 29), jak nám dokládá výpověď paní Anděly, že „Ať už mezi 

nimi bude jakýkoli dobrý člověk, vždy zůstanou jen cigány.“ Žádná pozitivní výjimka nemá 

šanci stereotypní obraz rozbít a tím vytáhnout Romy ze společenského dna. Takovéto 

vyjádření vědění o sociálním uspořádání toto uspořádání nejen reflektuje, ale zároveň 

konstruuje. 

Kanovský vyvrací domněnku, že lidé, kteří nepovažují vrozenost za princip členství 

v sociální skupině, se dají označit za konstruktivisty. Stejně tak vyvrací názor, že lidé, jež 

považují biologické procesy reprodukce za esenci etnicity, zastávají esencialistické 

(primordialistické) hledisko. Podle Kanovského nemusejí být lidé přesvědčeni o biologické 

vrozenosti jako o určujícím faktoru pro příslušnost k etnické skupině a přesto mohou o 

etnických skupinách uvažovat pomocí psychologického esencialismu. (Kanovský, 2009, s. 

352) Lidé tak mohou říkat „nejsou všichni stejní“ v konstruktivistickém duchu a zároveň být 

přesvědčeni o esenci „romství“ určující příslušnost ke skupině. Etnická identita Romů pro ně 

bude stejnak neměnná, i přesto, že odmítnou princip biologické vrozenosti do skupiny. Stále 

budou esencialisty.  

Tento poznatek potvrzují i má data. Přesto, že někteří vesničané jsou schopni mezi 

Romy rozlišovat, stále jsou přesvědčeni, že většina Romů zůstává zločinných, agresivních, 

podlých, hlučných, špinavých, nebezpečných, atd. Romové jako kategorie jsou pro ně stále 

definováni na základě negativních stereotypů. Ti samí vesničané uvažují zároveň 

v konstruktivistickém duchu a zároveň se nejsou schopni vymanit z psychologického 

esencialismu. Romy mají zařazeny v neměnné kategorii, vůči které zaujímají negativní 

postoje. Uvědomují si, že mezi Romy jsou pozitivní výjimky, jsou to ale jen výjimky a ty na 

esenci „romství“ nic nemění. Právě proto ve vesnici přetrvává odmítavý postoj vůči Romům, 

kteří by se snad chtěli přistěhovat. 

Vesničané, kteří považují novousedlou rodinu Romů a Dianu, jež se do vesnice 

přivdala, za výjimky z negativních stereotypů se zároveň snaží tyto případy různými 

vyjádřeními vyjmout z kategorie Romů, jelikož její esencí jsou právě negativní stereotypy. 

Důvodem, proč je nelze vyjmout úplně, je jejich tmavá barva pleti, a tak se ji vesničané snaží 

různými způsoby relativizovat. Vzpomeňme například vyjádření pana Andreje, který hodnotil 
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novousedlou rodinu pozitivně a tvrdil o ní, že „nejsou ani moc čokoládový“ nebo názor paní 

Renáty, že Diana je „spíše jako Španělka“. 
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8. Přílohy 

Tabulka č. 1 

Seznam informátorů v tabulce 

Jméno Pohlaví Věk Vzdělání Zaměstnání 

Jana Květná Žena 56 SOU Uklízečka 

Ján Květný Muž 25 ZŠ Nezaměstnaný 

Anděla Bláhová Žena 39 ZŠ Dělnice 

Radim Sluk Muž 26 SOU Dělník 

Natálie Rychlá Žena 50 SŠ Prodavačka 

Richard Rychlý Muž 53 SOU Elektro-montáže 

Vít Ďuro Muž 58 ZŠ Soukromý podnikatel 

Daniel Horník Muž 64 SOU V důchodu 

Oliver Duranský Muž 53 SŠ Dělník 

Renáta Duranská Žena  50 SŠ Pečovatelka 

Bc. Olga Duranská Žena 33 VŠ Nezjištěno 

Klára Hvězdná Žena 76 SOU V důchodu 

Andrej Slobodník Muž 44 SŠ Nezaměstnaný 

Jaromír Demekl Muž 55 SŠ V armádním důchodu 

Ing. Marie Demeklová Žena 55 VŠ Starostka 

Ing. Pavol Barabáš Muž 35 VŠ Nezjištěno 

Antonín Hudák Muž 65 VŠ Farář 

Teodor Škoda Muž 67 SOU V důchodu 

Oto Jánský Muž 41 ZŠ Dělník 

Dalibor Mlynář Muž 37 ZŠ Dělník 

Rút Kociánová Žena 53 SŠ Úřednice OÚ 
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Svatava Boháčová Žena 38 SOU Nezaměstnaná 

Ladislav Sluk Muž 45 SOU Soukromý podnikatel 

Čestmír Hahn Muž 50 SŠ Soukromý podnikatel, bývalý starosta 

Alice Galetová Žena 59 SŠ Prodavačka 

Marta Kolomá Žena 52 SŠ Prodavačka 

Zdeněk Pabián Muž 69 SŠ V důchodu 

 


