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Romové: stereotypy a předsudky na slovenské vesnici

Petr Herejk se ve své bakalářské práci věnuje stereotypnímu uvažování o Romech. 

Práce je založena na datech z etnografického výzkumu na slovenské vesnici a 

sebraným materiálem je velmi bohatá. Autor jej přehledně člení, a tak máme 

k dispozici soupis stereotypních výpovědí o Romech, které jinak slýcháme 

roztroušeně, ale v zásadě velmi často od lidí nejen na slovenské vesnici. Právě sběr 

dat a jejich představení je hlavní hodnotou práce. Zároveň se však vtírají otázky, zda 

nešlo v některých detailech, ale např. i teoretickým ukotvením, k tématu přistupovat i 

jinak. Textu i závěrům totiž trochu chybí pointa, odehrává se v rámci očekávaného. 

V úvodu teoretického ukotvení se autor snaží naznačit různé přístupy k vymezení 

etnických skupin. Zmiňuje primordiální pojetí a konstruktivistický přístup, zdá se mi 

však, že konstruktivistické paradigma není promyšleno správně: „Zkoumaní lidí by 

museli být konstruktivisty, aby mohli být etnické skupiny z hlediska interpretativní 

antropologie brány jako konstrukty.“ (str. 8) Přitom právě pochopení, jak informátoři 

konstruují stereotypy ve svém vědomí, řeči, interakcích, tedy hlubší seznámení se 

s možnosti a přínosem tohoto přístupu, se mohlo ukázat přínosné. Základní vhled do 

teorie stereotypů však autor podává poměrně solidně.

Metodologické představení práce rozkrývá vedení výzkumu, ve výzkumných 

otázkách zaměření na obecné stereotypy, zároveň ale i na stereotypy vážící se 

k novousedlé romské rodině v obci. Tím se obhájí důvod „romského“ výzkumu v obci, 

která kromě zmíněné rodiny Romy nemá – přesto bych předpokládat důkladnější 

popis zkoumané společnosti a lokality (socioekonomický, demografický, geografický) 

a kritické zvážení těchto vlivů na data. Vysoká nezaměstnanost, chudoba, charakter 

společnosti jistě ovlivňuje její stereotypy vůči menšině. Je sympatické, že autor 

v etice výzkumu poukazuje na etický problém, že se informátoři mohou v textu najít a 

poznat – apel na nadhled je však trochu naivní. Považuji za pochybení, je-li jeden z 



informátorů označen jako „bývalý starosta“. Sporné je i zařazení výpovědi, kdy se 

informátoři ptali na vypnutý mikrofon a její přímé připsání jednomu z informátorů (byť 

s fiktivním jménem).

Vlastní prezentace dat je přehledně strukturovaná. Výčet jednotlivých stereotypů o 

Romech přináší základní matici a čtenáři se tak dostává do ruky kvalitně připravený 

souhrn. Zajímavější z mého pohledu jsou ale data týkající novousedlých Romů ve 

vesnici, resp. hodnocení Diany. V případě Diany autor interpretuje jednoznačnou 

snahu manipulovat s jejím „romstvím“, v případě romských novousedlíků autor 

přichází s hypotézou o vztahu mezi fyzickou vzdáleností a stereotypy informátorů. 

Zejména v případě výtek na nedodržování „správného jednání“, zvyků obce při 

správě zahrady a domu, placení poplatků atd. měl jít autor v analýze dál. Srovnat zda 

podobné pomluvy nejsou mezi sousedy běžné, zda mají faktický základ, více se 

věnovat vztahu mezi informátorkou a rodinou. 

V obou případech by mě zajímalo, zda se dotčení vůbec za Romy považují a jak se 

stereotypy vesnice žijí. Výpovědi naznačují, že se novousedlá romská rodina začala 

stranit společnosti a v obci se zdržuje málo. Je tomu skutečně tak? Proč? Nebo se to 

jen tak povídá?   

.

Shrnuto: Považuji práci za velmi dobrý sběr stereotypních vyjádření na adresu Romů 

obecně, zajímavá je i konfrontace s místními novousedlými Romy, kteří do tohoto 

schématu úplně nezapadají. Přesto si čtenář nemůže z práce odnést jiný dojem, než 

o xenofóbii a segragaci slovenské vesnice. Domnívám se však, že tento obraz je 

daleko komplikovanější. Z vlastní zkušenosti vím, že přes silnou rétoriky vůči místním 

Romům se za ní často skrývají bohatší sociální vztahy. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.

V Řevnicích dne 18. září 2016                          Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D.


