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Posudok na bakalársku prácu 

 

Lady Čápové 

Obrazy Romů v české kulturní a komunikativní paměti 

 

Kolegyňa Čápová sa rozhodla analyzovať mediálny obraz Rómov v učebniciach 

dejepisu pre základné školy, Wikipédii a v rámci Korpusu pre jazyk český. Na základe týchto 

prameňov je predložená bakalárska práca aj štruktúrovaná. Pri predstavovaní svojho zámeru 

upozornila predovšetkým na diskurzívno-pamäťové špecifiká zvolených prameňov. Toto 

zacielenie považujem za veľmi podnetné, pričom ako východisko jej slúžila predovšetkým 

teória kolektívnej pamäte Aleidy a Jana Assmanna.  

Lada Čápová voľne odkazuje aj na argumenty iných zaujímavých intelektuálov, pričom 

z jej argumentácie usudzujem, že sama preferuje sociálne konštruktivistický prístup. To 

demonštruje napr. pri definícii pojmu Róm. Žiaľ, diskusiu ktorá prebieha na túto tému 

v českom etnologickom prostredí nijako nereflektuje. Jej výrok, že „je zřejmá vzájemná 

propojitelnost jednotlivých přístupů“ (s. 10)1, považujem za príliš zjednodušujúci. A podobne 

by aj iné teoretické východiská stály za hlbšie priblíženie a užšie previazanie s hlavnými 

cieľmi práce. Napr. je sympatický spôsob, ako sa autorka snaží dekonštruovať  často až 

esencionalistické predstavy o kolektívnej identite Rómov, na druhej strane podrobnejšie 

nevysvetľuje termíny ako napr. „kolektivní identita“ či „národní my“, ktoré by mohli práve 

k určitému esencializmu čitateľa nabádať.  

Hlavným cieľom autorky bolo metódou diskurzívnej analýzy študovať mediálne 

reprezentácie Rómov v českej spoločnosti. V tomto zmysle si kladie otázky: „Jaké obrazy 

Romů česká společnost sdílí a jak je formují média? Jak se poté tyto obrazy promítají do 

kulturní a komunikativní paměti Čechů? A jakou roli hraje tento obraz druhého při vytváření 

vlastního obrazu?“ Sústredila sa na aktuálne podoby diskurzu o Rómoch prezentované v 

rámci komunikatívnej aj kultúrnej pamäti. Je na veľkú škodu, že v úvode, alebo na inom 

                                                           
1 Odkazy na čísla strán práce odvodzujem od PDF verzie textu. T.j. nie sú kompatibilné a autorkiným číslovaním 

v rámci tlačenej verzie, lebo to začína až od úvodu a nezahrňuje predchádzajúcich sedem strán. 



mieste nevenovala pozornosť predstaveniu bohatého stavu bádania, na základe čoho by viac 

mohla vysvetliť prínos vlastnej originálne poňatej práce. 

Prvá výskumná sonda je robená v rámci Korpusu pro jazyk český, ktorý obsahuje 

publicistické texty. Autorka sledovala používanie termínu „nepřizpůsobiví“, resp. priblížila 

problematiku holobytov. Jedným zo zaujímavých výsledkov jej analýzy je tvrdenie „změna 

obrazu „těch druhých“ o majoritě říká, z čeho má strach“ (s. 29). Ukazuje ako môže byť práca 

s korpusom zaujímavá aj pre historický výskum. Zároveň mi v nej chýba výklad explicitnejšie 

prepájajúca dve kategórie: „neprispôsobiví“ – „Rómovia“. Ako pracovať s termínom 

neprispôsobivý? Keď sama autorka poukazuje, že sa objavujú najmä spojenia: 

„nepřizpůsobivý občan, nepřizpůsobivý obyvatel, nepřizpůsobivý člověk, sociálně 

nepřizpůsobiví“? Možno ide o moje nedostatočné porozumenie argumentácii, preto by som 

bol rád, ak by tento bod autorka počas obhajoby dovysvetlila. 

 Pre druhú výskumnú sondu využila Lada Čápová Wikipédiu, pričom sa sústredila na 

proces vyjednávania obsahu jednotlivých článkov, čo práve tento typ média umožňuje. 

Sledovala vývoj diskusie o textoch spojených s „rómskou otázkou“ v českom jazyku a hľadala 

odpoveď na otázku, do akej miery vplývajú aktuálne diskusie na interpretácie konkrétnych 

informácií na Wikipédii. Ide podľa môjho názoru o najlepšie napísanú časť práce. Na 

príkladoch dopĺňania nových tém a zmien v obsahu článkov ilustruje dynamiku česko-

jazyčného diskurzu o Rómoch. Prichádza so zistením, že Wikipédia „je silně propojena s 

mediální a politickou scénou a reaguje na události s celospolečenským dopadem“ (s. 36).  Za 

veľmi zaujímavú považujem aj diskusiu o tzv. Neutral point of view, k prípadu Heleny 

Biháriovej. Už len táto otázka by si pre budúcnosť zaslúžila hlbšiu analýzu.  

Z konceptuálneho hľadiska je dôležité autorkino konštatovanie: „Ačkoliv je spíše 

médiem komunikativní paměti, uživatelé vyhledávající encyklopedické heslo k ní často 

přistupují jako k médiu paměti kulturní.“ (s. 7), čím poukázala na zaujímavú pozíciu tejto 

často využívanej online platformy medzi voľne editovateľným dynamickým „otvoreným 

verejným médiom“ a „encyklopedickým statusom“. 

K tretej výskumnej sonde sa sústredila na učebnice dejepisu, ktoré predstavuje ako 

médium kultúrnej pamäte. Autorka sa do veľkej miery sústredila na opis textov, ktoré 

vypovedajú o zobrazovaní rómskeho holokaustu v českom prostredí a prichádza k záveru, že 

ide o marginalizovanú a neraz aj zľahčovanú tému. Česi sú v tomto kontexte vykresľovaní 



predovšetkým ako obete. K tejto problematike by bolo nepochybne prínosné vyrovnať sa 

napr. s prácami Tomáša Sniegoňa, ktorý sa jej venoval pre obdobie začiatku 90. rokov.   

 

Dovolím si ešte niekoľko poznámok: 

 Bolo by dobré vyjasniť vzťah medzi autorkou používanými termínmi „obraz“ a 

„reprezentácie“. 

 Nechcel by som na tomto mieste bagatelizovať vplyv nových aj tradičných 

masovokomunikačných médií na verejnú mienku, ale zároveň by som si netrúfol 

postulovat to, že pre tento vzťah platí akási priama úmera („Způsob, jakým zejména 

skrze média komunikujeme o nějakých tématech se značně podílí na tom, jak o nich 

poté smýšlí veřejnost.“, s. 7). V tomto smere máme aj v českom prostredí k dispozícii 

viaceré sady dotazníkových šetrení a analýz upozorňujúcich aj na iné dôležité 

mechanizmy vytvárania osobných názorov a verejnej mienky (napr. kniha Šubrt – 

Vinopal 2013 a iné).  

 Nerozumiem akú funkciu má na strane 7 pasáž: [V předmluvě by mělo být 

zdůvodnění výběru práce, metodologie, případné upřesnění tématu oproti zadání, 

stručně popsané kapitoly, komentář k výběru literatury, zvolený způsob citování 

apod.]. 

 Jak sa „dnes hovoří o kategorii Rom, vznikal z velké části v tzv. „transformační“ době 

90. let“ (s. 50) – toto ale autorka v korpuse neanalyzovala, resp. sú 80. roky súčasťou 

transformačného diskurzu? Viď. napr. zobrazovanie Rómov vo filmovej tvorbe, či 

silná vlna násilia voči Rómom po roku 1989?  

 

Predložená práca predstavuje zaujímavý aj keď nie dostatočne systematizovaný súbor 

prístupov a výsledkov k problematike predsudkov a vytesňujúcich diskurzov v českom 

prostredí. Ide o bezpochyby dôležitú tému, aj z pohľadu historického výskumu. Napriek tomu 

si neodpustím poznámku, či takto poňatá práca nemá bližšie skôr k iným akademickým 

oborom. Autorka tvrdí, že práca je historicky ukotvená od roku 1989, ale na predloženom 

texte to nie je príliš badateľné. Historizujúce pasáže sú veľmi všeobecné a práca obsahuje len 

menší počet odkazov na vedecké výstupy.  Aj preto si myslím, že kolegyňa mohla venovať 

väčší priestor precíznejšiemu umiestneniu problematiky do historickej perspektívy, vyrovnať 

sa s akademickou produkciou k téme a zároveň viac vyzdvihnúť prínos jej vlastného 



interdisciplinárneho prístupu postaveného na štúdiu vzťahu médií a pamäťových štúdií. 

Súhlasím s autorkou, že jej práca pojednáva predovšetkým o „provozu zkoumaných médií a 

obrazu pojmu Rom“ (s. 51), čím sa jej úplne nepodarilo zodpovedať všetky položené 

výskumné otázky, alebo tie odpovede nie sú dostatočne jasne artikulované. Na druhej strane 

si však kladiem otázku, či deklarovaný plán nebol pre potreby bakalárskej práce až príliš 

ambiciózny. 

Na základe vyššie napísaného, bakalársku prácu Lady Čápové navrhujem hodnotiť ako 

dobrú (3), ale v prípade úspešnej obhajoby sa neuzatváram ani pred lepším hodnotením. 

 

V Prahe, 14. 6. 2017   

 


