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 Předkládaná bakalářská práce nabízí analýzu reprezentace Romů po roce 1989 v tisku, na 

Wikipedii a v učebnicích dějepisu. Autorka se pokouší popsat, jak se obraz Romů jako “těch 

druhých” odráží v autostereotypech české společnosti. Pozitivně hodnotím základní 

architekturu práce, jež je interdisciplinárně metodologicky ukotvena. Autorka se pokouší 

využít analytické postupy diskurzivní analýzy, inovativně pracuje s Českým národním 

korpusem, inspiruje se teorií médií a využívá koncepty paměťových studií. Oceňuji též, že 

práce nabízí silnou výzkumnou otázku, jež se produktivně štěpí do řady dílčích problémů, 

které Lada Čápová navíc dokáže dobře vystihnout a formulovat. V realizaci tohoto záměru 

však již spatřuji slabiny. Zdaleka ne všechny podnětné otázky jsou zodpovězeny. Interpretace 

shromážděného materiálu není vždy dotažena. Zejména část věnovaná učebnicím viditelně 

vznikala pod časovým tlakem. Na rozdíl od předchozích kapitol tak neobsahuje jasné 

interpretační závěry.  

Pozitivně hodnotím pokus Lady Čápové využít Český národní korpus jako analytický nástroj. 

Tato praxe není mezi historičkami a historiky běžná, byť zejména pro období po roce 1989 

má korpusová diskurzivní analýza velký potenciál. Autorka se tak zde pustila na poněkud 

nejistou půdu, kde nejsou jasně stanovené postupy. Po absolvování semináře 

organizovaného Ústavem českého národního korpusu se úžeji zaměřila na výraz 

„nepřizpůsobiví“ a sledovala jeho frekvenční výskyt v různých obdobích a související 

kolokace. Tato volba se ukázala jako produktivní. Přinesla jasné teze, jež jsou díky korpusu 

silně empiricky podložené (s. 22n). Vyznění analýzy by však prospělo, kdyby autorka tyto 

závěry vztáhla k odborné literatuře, jež se z různých perspektiv problematice Romů věnuje. 

V tomto ohledu považuji za nejvydařenější druhou část práce, jež se věnuje Wikipedii. Lada 

Čápová zde funkčně provázala vhodně zvolené metodologické inspirace (Michela Ferron, 

Paolo Massa, Christian Pentzold či Václav Smyčka) s vhodně zaměřenou analýzou. 

Produktivně přitom využila potenciál Wikipedie, jež archivuje diskuze a změny u jednotlivých 

článků. Nejslabší je v tomto ohledu kapitola o učebnicích, kde sekundární literatura 

k výzkumu tohoto jistě vhodně vybraného média kulturní paměti zcela chybí. 



Jako obecně problematická se mi jeví interpretační část práce. Lada Čápová v úvodu otevřela 

řadu zajímavých otázek, k nimž se posléze explicitně nevyjádřila. V rámci obhajoby by tak 

mohla řadu nejasností osvětlit. Jisté napětí například spatřuji v důrazu na mediální 

zprostředkování (média formují paměť) a závěrech, jež napříč médii naopak potvrzují 

dominantní vliv politického diskurzu (tisk i Wikipedie reagují na politické kauzy). Co v tomto 

ohledu analýza reprezentací Romů ve veřejném prostoru tedy vypovídá o fungování paměti a 

souvisejících praktikách? Je určující spíše medialita, či politický diskurz? A v čem konkrétně? 

Interpretačně nedotažené jsou úvahy o vztahu reprezentace romského holokaustu a 

narativu českých národních dějin v učebnicích dějepisu. Jakou funkci zde romský příběh má a 

jak se vztahuje k reprezentaci české národní identity v učebnicích? 

Musím bohužel kriticky komentovat kompozici a styl práce. Ačkoliv je text jasně založen na 

třech případových sondách, tak je práce rozdělena (ponecháme-li stranou úvod a závěr) do 

dvou oddílů, přičemž Wikipedie je nelogicky začleněna do kapitoly o korpusu. Nejasnosti 

vzbuzuje rozkolísané užívání pojmů. Korpus je někde charakterizován jako médium, jinde 

jako pramen, dále pak jako analytický nástroj (toto vymezení mi přijde vhodnější). Také 

v souvislosti s hlavním výzkumným tématem používá autorka různé výrazy. Píše o obrazech 

Romů, reprezentacích, o kategorii či pojmu Rom a dokonce o obrazu pojmu Rom. Tato 

rozkolísanost vzbuzuje nejasnosti ohledně metodologického ukotvení práce, jež není 

dostatečně osvětleno (konstruktivismus signalizuje odkaz k Benedictu Andersonovi v úvodu 

práce). Obsahovým analýzám by prospělo, kdyby byly organizovány dle jasně vymezených 

kategorií a přehledně shrnuty kupříkladu do tabulek. Lada Čápová zde zvolila spíše 

deskriptivní přístup, který je v daném množství dat dosti nepřehledný. 

Přes deklaraci citační normy v předmluvě není způsob citací ustálen, mnohde dokonce chybí 

podstatné údaje (například odkaz na časopis Memory Studies v případě klíčové studie 

Christiana Pentzolda o Wikipedii jako globálním místu paměti, obdobně u studie Michely 

Ferron a Paola Massy). V závěru nejsou odděleny prameny od sekundární literatury. Práce 

obsahuje množství nedostatků v oblasti interpunkce. Výhrady mám též k nedostatečnému 

dělení textu na odstavce, což čtenáři znesnadňuje orientaci. Klíčové pasáže, v nichž autorka 

formuluje otázky či teze, jsou tak “utopeny” v proudu popisného psaní. Díky nadužívání 

pomocného slovesa “být” vyznívá tento styl navíc stroze, deskriptivně až místy vzbuzuje 

dojem pracovního záznamu či první verze. 



I přes výše rozvedené výhrady bych v závěru posudku rád konstatoval, že předkládaný text 

splňuje podmínky kladené na tento typ závěrečných prací, a tak jej doporučuji k obhajobě. 

Pokud Lada Čápová v rámci obhajoby objasní některé výše naznačené otázky a problémy, 

přiklonil bych se ke klasifikaci velmi dobře. 
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