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Abstrakt (česky) 

Tato práce řeší mediální obraz Romů v různých typech médií. Těmi jsou učebnice, 

Wikipedie a Korpus pro jazyk český. Cílem této práce je zjistit, jak tato média formují 

obrazy, které o Romech sdílí česká společnost. Zvolený problém jsem se pokusila vyřešit 

diskurzivní analýzou mediálních reprezentací, které se týkají kategorie Rom a zajímal mě 

odraz těchto obrazů v kulturní a komunikativní paměti Čechů. Provedeným výzkumem jsem 

zjistila jednu z možných příčin dnešního sociálně-ekonomického stereotypu Romů, jež je 

sdílen v rámci české společnosti a na analýze Wikipedie se ukázalo, že zobrazování Romů 

v rámci tohoto média je silně ovlivněno tím, jak se ve společnosti zrovna nějaké téma 

komunikuje.    

 

 

Abstract (in English): 

This work aims on understanding the media image of Roma in various types of media as 

textbooks, Wikipedia and Corpus for Czech language. The aim of this work is to find out, 

how these media form images of Roma, which are shared by Czech majority. I tried to 

solve the problem by discourse analysis of media representations, relating to the category 

of Roma.  

Through research I have identified one of the possible causes of today's socio-economic 

stereotype of Roma which is shared within the Czech society and the analysis of Wikipedia 

showed that the depiction of Roma within this medium is strongly influenced by the way in 

which certain subject are communicated in the society. 
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Předmluva 

[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.] 

 

Způsob, jakým zejména skrze média komunikujeme o nějakých tématech se značně 

podílí na tom, jak o nich poté smýšlí veřejnost. Diskurzivní analýza umožňuje nahlédnout 

společenské sdílení významů a reprezentace sociálního světa. V případě mé práce je tímto 

tématem obraz Roma v různých typech médií. 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?  

Téma své práce jsem zvolila proto, že mě zajímá fungování médií a jejich schopnost 

ovlivňovat smýšlení lidí. Zároveň mě zajímaly nějaké ustálené obrazy, které většinová 

společnost sdílí a to, jak jsou zprostředkovávány a utvářeny. Mnou zvolenou reprezentací je 

obraz Romů, a to hlavně proto, že jde o konfliktní téma, na kterém je možné vysledovat 

dynamiku komunikativní paměti. 

Hlavní metodou, jež ve své práci používám je diskurzivní analýza, a to kvůli tomu, 

že analyzovaná média do značné míry odráží diskurz, kterým se o tématu hovoří či hovořilo 

v minulosti. Opírám se také o pojmy kulturní a kolektivní paměť tak, jak je formuloval Jan 

Assmann.  

Práce je rozdělena do kapitol podle jednotlivých médií. Prvním z nich je Korpus pro 

jazyk český. V rámci této kapitoly je analyzován pojem nepřizpůsobiví. Jeho etablování 

v rámci společenství, významy, jimiž je naplňován, možné důvody, které vedly k tomuto 

zvýznamňování a jsou popsáni aktéři, kteří v tomto procesu hráli nějakou roli. Dalším 

médiem je Wikipedie, která je díky diskusím pojícím se k jednotlivým textům velmi dobrým 

zdrojem pro sledování vyjednávání určitých témat v rámci komunikativní paměti. Díky 

možnosti podívat se do historie článků máme možnost sledovat vývoj témat v čase a to, jak 

je například ovlivňuje aktuální společenské smýšlení. Zajímavé je také zamyslet se nad 

provozem Wikipedie. Ačkoliv je spíše médiem komunikativní paměti, uživatelé 

vyhledávající encyklopedické heslo k ní často přistupují jako k médiu paměti kulturní.   

Poslední ze zdrojů v této práci jsou učebnice dějepisu pro základní školy. 

Citování použité v této práci je podle platných norem ČSN ISO 690.
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1 Úvod 

Ve své práci se zabývám obrazy Romů v různých typech médií. Těmi jsou Wikipedie 

a učebnice. Jako analytický nástroj mi slouží také Korpus pro jazyk český, který 

shromažďuje publicistiku. Každé z těchto medií zobrazuje téma odlišně a mě zajímá, jaký 

obraz Roma vytváří a co to znamená pro kulturní a komunikativní paměť Čechů. Není 

v mých silách obsáhnout tato média komplexně, proto si z každého typu vyberu pouze 

vzorek pro jasně ohraničenou případovou studii. Z učebnic jsem zvolila nejpoužívanější 

učebnice dějepisu pro základní školy1 a rozhodla jsem se tematizovat zobrazení romského 

holocaustu v českém prostředí. Korpus pro jazyk český je velmi cenným pramenem 

při pokusu o analýzu diskurzu, týkajícího se Romů. Wikipedii v případě této práce chápu 

jako prostor, kde probíhá jakési vyjednávání mezi kulturní a komunikativní pamětí. Prostor, 

který není tak pevně institucionalizován jako učebnice a nemá pevně dané autory. Učebnice 

tíhne ke kulturní paměti, ale Wikipedie zachycuje i dynamiku paměti 

komunikativní – zejména v případě konfliktních témat jako je romská historie. Zároveň 

se jeví jako plodné zkoumat propojení jednotlivých medií a jejich vzájemný vliv. 

Ten se dobře vyjevuje například v interakci tištěných periodik a Wikipedie nebo Korpusu 

pro jazyk český (pro které periodika slouží zároveň jako zdroj)  

Mluvím-li v případě této práce o obrazech, mám na mysli nějaké hojně používané 

vyobrazení, zpodobnění v médiích a hovořím-li o Romech, pak vždy tak, jak jsou 

determinováni právě tím médiem, které zrovna analyzuji. Pojem Rom nebudu chápat jako 

kategorii, ke které bych poskytovala definici, ale jako pohyblivý pojem, který je definován 

vždy tím mediem, které o něm referuje. Zde se inspiruji metodologií, kterou rozvinul Daniel 

Soukup v práci "Cikáni" a česká vesnice: konstrukty cizosti v literatuře 19. století. 2 

Národ chápu v intencích práce Imagined communities od Benedicta Andersona, tedy 

tak, že “…jde o společenství vytvořené v představách… příslušníci ani toho nejmenšího 

národa nikdy nepoznají většinu ostatních jeho příslušníků, nikdy se s nimi nesetkají 

ani o nich neuslyší. Přesto v představách všech přežívá obraz jejich sounáležitosti.”3 Právě 

                                                 

1 Podle výzkumu „Používání učebnic dějepisu v praxi“, provedeného v roce 2008 autorkou PhDr. Dagmar 

Hudecovou. http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/spolvedy/metodickematerialy/Documents/DSUcebnicePo

uzivani.pdf 
2 SOUKUP, Daniel. "Cikáni" a česká vesnice: konstrukty cizosti v literatuře 19. století. Vyd. 1. Praha: 

NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2013. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-243-6. 
3 ANDERSON, Benedict R. Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. 1. české vyd. 

Praha: Karolinum, 2008. Limes (Karolinum). ISBN 978-80-246-1490-8. s. 21-22. 
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tento obraz sounáležitosti je to, co mě zajímá. Jak je tento obraz vystavěn? Co je jeho 

součástí? Z čeho se skládá? Proč lidé, kteří se nejspíše nikdy nepotkají se i přes to řadí 

do nějaké skupiny na základě společně sdílených znaků? Jaké tyto znaky jsou se doufám 

ukáže, pokud budu zkoumat to, co je z tohoto společenství vyloučeno. Práce je časově 

ukotvena od roku 1989 do současnosti. Pokusím se tedy odpovědět na otázky vytváření 

kolektivní identity po roce 1989. Jakou roli v kulturní a komunikativní paměti Čechů 

kategorie Rom hraje?  

Hovořím-li o paměti, čerpám z více prací, jež na tomto výzkumném poli vznikly 

a to proto, abych obsáhla celou pojmovou základnu, kterou chci ve své práci použít. 

Například pojem heterostereotypu se v paměťových studiích objevuje v souvislosti 

s přístupem, jež minulost obsaženou v přítomnosti chápe jako jakýsi mýtus4. Tyto mýty 

se mohou stát rámcem, skrze který můžeme popsat, jak vzniká a uchovává se národní 

narativ: „Snaha „demytizovat národní dějiny“ vedla autory k pokusu popsat formy 

kolektivního vzpomínání v pojmech relativizujících jednoznačnou referenci a naopak 

vyzdvihující sebereferenční funkci národního masternarativu“.5 Takto chápané zobrazení 

minulosti v přítomnosti, by mohlo vést k možnosti pochopení představ české společnosti 

o minulosti, a tedy k popsání způsobů, jakými o sobě nějaké společenství uvažuje a jaký 

sebeobraz vytváří. Tento sebeobraz, chápaný jako svého druhu mýtus, by mohl splňovat 

definici sdílené představy, tak, jak ji formuloval Benedict Anderson. Takovéto sdílené 

představy se šíří skrze různé typy médií.6 Těmi může být písmo, fotografie, učebnice atp.  

Pro mou práci je zároveň nezbytné popsat pojem “kolektivní identita” a to, 

jak je tato identita utvářena. Jde o snahu popsat identitotvornou formu zobrazování 

minulosti v přítomnosti tak, jak ji chápou paměťová studia.7 Jde tedy o popsání procesu, 

při kterém jakákoliv událost, jež je vzpomínána musí nejprve získat nějaké zobrazení 

nebo ukotvení v přítomnosti, aby mohla být součástí vyprávění. 

                                                 

4 BARTHES, Roland. Mytologie; [autor výboru a doslovu Petr A. Bílek]; [výbor z francouzského originálu 

přeložil Josef Fulka]. – 2. vyd. v českém jazyce. – Praha: Dokořán, [po r. 2007]. – 170 s.; 

21 cm. – (Bod). – Orig.: Mythologies, ISBN 978-80-7363-359-2 
5 Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů; editor Alexander 

Kratochvil ; překladatel Lucie Antošíková, Jakub Flanderka, Zdeněk Hrbata, Světlana Ondroušková, Stefan 

Segi, Václav Smyčka, Jiří Soukup. – Vydání první. – Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR; 

Akropolis. str. 35 

Za příklad může posloužit třeba obraz husitství proměňující se v čase podle aktuální výkladové linie dějin. 
6 Jan Assmann tato média označuje pojmem „paměťová média 
7 Podle autorů sborníku: Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook (New 

York, 2008) 
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Zásadní roli v mém výzkumu reprezentací Romů hraje rámcový pojem paměti. 

Navazuji na pojetí, které v 80. Letech rozvinul německý teoretik Jan Assmann. 

“Pod pojmem komunikativní paměť řadíme ty podoby kolektivní paměti, jež jsou založeny 

výlučně na každodenní komunikaci… Z tohoto typu komunikace se v jednotlivých 

případech vytváří paměť, jež…je a.) společensky zprostředkovaná a b.) svázaná s určitou 

skupinou. Každá jednotlivá paměť se utváří v komunikaci s ostatními, ty však nepředstavuje 

libovolná množina lidí, nýbrž skupiny, které vytvářejí společný obraz či pojmenování sebe 

samých, tj. své jednoty a svébytnosti, a opírají jej o vědomí společné minulosti… Její 

nejvýznamnější vlastností je omezený časový horizont. Zpravidla … nesahá 

dále než osmdesát až (nanejvýš) sto let do minulosti.”8 

“Pod pojmem kulturní paměti shrnujeme soubor navracejících se textů, obrazů 

a rituálů… péčí o ně skupina ustaluje a zprostředkovává svůj vlastní obraz, především 

(nikoli však výlučně) kolektivně sdílené vědění o minulosti, o něž skupina opírá vědomí 

své jednoty a jedinečnosti ... Právě tak, jako se komunikativní paměť vyznačuje svou 

blízkostí k všednodennosti, vyznačuje se kulturní paměť odklonem od všednodennosti… 

Kulturní paměť má své pevné body, její horizont se neposouvá spolu s plynoucím časem. 

Těmito pevnými body jsou osudové události minulosti, vzpomínka na ně je udržována 

kulturním formováním a institucionalizovanou komunikací… Nazýváme je figury 

vzpomínání… Atributy kulturní paměti jsou – 1. Konkretizace identity či vztah 

ke skupině… Předměty kulturní paměti se vyznačují určitým druhem identifikující určenosti 

v pozitivním (“toto jsme my”) či negativním smyslu (“toto je náš protiklad”) … Soubor 

vědění, jejž v sobě uchovává kulturní paměť, se vyznačuje ostrou hranicí, která odděluje to, 

co ke skupině přísluší, od toho, co k ní nepřísluší, tj. vlastní od cizího.“9 

Z těchto definic, je zřejmá vzájemná propojitelnost jednotlivých přístupů. Ve všech 

je patrný důraz na identitotvornou formu zobrazení minulosti, stejně tak jako nutnost 

konceptualizace minulosti v přítomnosti. Definice kulturní a komunikativní paměti přesně 

reflektuje tázání, která v práci vyvstávají. Pokud se komunikativní paměť utváří 

v komunikaci s ostatními členy skupiny, kteří tak vytvářejí společný sebeobraz, mělo by být 

                                                 

8 ASSMANN, Jan. Citováno z: Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie 

teoretických textů; editor Alexander Kratochvil; překladatel Lucie Antošíková, Jakub Flanderka, Zdeněk 

Hrbata, Světlana Ondroušková, Stefan Segi, Václav Smyčka, Jiří Soukup. – Vydání první. – Praha: Ústav 

pro českou literaturu Akademie věd ČR; Akropolis. 
9 ASSMANN, Jan. Citováno z: Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie 

teoretických textů; editor Alexander Kratochvil; překladatel Lucie Antošíková, Jakub Flanderka, Zdeněk 

Hrbata, Světlana Ondroušková, Stefan Segi, Václav Smyčka, Jiří Soukup. – Vydání první. – Praha: Ústav 

pro českou literaturu Akademie věd ČR; Akropolis. 
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možné analýzou pramenů, které slouží ke této komunikaci tento obraz popsat. Zároveň 

se ukazuje, silná identifikující určenost kulturní paměti, ve smyslu oddělení vlastního 

od cizího. 

„Rozdělení na My – Oni může být jedním z rámců, ve kterých promýšlíme 

kolektivní a individuální identitu. S utvářením národních států se konstituovalo národní my 

proti cizí jinakosti“10. Přijmeme-li tuto tezi, vznik moderních národů se vyjeví jako jeden 

z určujících vlivů pro zasazení sebe sama do nějakého společenství a odlišení 

se od ostatních. Konstituujeme já a my v opozitu na cizí oni. Oni jsou tudíž pro toto my 

velmi důležití, protože ilustrují to, co my ještě jsme a to, co už ne, to jsou ti druzí – oni. 

Doufám, že pokud zaměřím svou pozornost právě na to, co národní společenství vylučuje 

ze svého středu, o čem hovoří jako o cizím, objevím zároveň to, co toto společenství spojuje. 

Chci se tedy ve své práci zaměřit právě na ty druhé, v případě tohoto textu Romy, 

a tím doufám zjistím, podle jakých znaků se odlišujeme od okolí a proč tomu tak je. 

Jak přemýšlíme o své kolektivní identitě? Na základě, jakých znaků se řadíme 

do společenství? Jak svou identitu promítáme do prostoru, času a paměti? 

                                                 

10 KYLOUŠEK, Petr. My, oni, já: hledání identity v kanadské literatuře a filmu. Vyd. 1. Brno: Host, 

2009. ISBN 978-80-7294-306-7. 
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2 Jaký obraz kategorie Rom najdeme v Korpusu pro jazyk 

český? 

2.1 Korpus pro jazyk český 

Jedním z analytických nástrojů, který jsem zvolila pro svou práci je Korpus pro jazyk 

český. Jde o „…rozsáhlý soubor autentických textů (psaných nebo mluvených) převedený 

do elektronické podoby v jednotném formátu tak, aby v něm bylo možné 

jednoduše vyhledávat jazykové jevy, zejména slova a slovní spojení (kolokace)… Korpus 

zobrazuje jazykové jevy v jejich přirozeném kontextu, a umožňuje tak vytvářet na reálných 

datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný… Hlavní 

předností korpusu je vedle užití přirozeného jazykového materiálu i schopnost vypovídat 

o frekvenci (četnosti) jevů a jejich typickém úzu, což je informace jen pomocí badatelovy 

intuice nezjistitelná. Jelikož do korpusu vstupují texty jako celek, poskytuje na rozdíl třeba 

od lístkového katalogu nevýběrové informace o všech typech jazykových jevů. “11 Díky 

takovému korpusu můžeme tedy námi vybraný pojem analyzovat nejen tak, že zjistíme 

četnost jeho užívání v čase, ale zároveň jsme schopni analyzovat, s jakými jinými slovy 

se nejčastěji používá a v jakém typu tiskovin. „Zároveň však platí, „abychom mohli 

výsledky získané na vzorku (korpusu) vztáhnout na celou populaci (všechny texty, celý 

jazyk), je třeba zajistit, aby korpus byl vzhledem k populaci, kterou 

má zrcadlit, reprezentativní.”12 K tomuto účelu slouží tzv. frekvence, „která v korpusové 

lingvistice označuje počet výskytů jevu v korpusu, četnost formy nebo jevu. Uvádí se buď 

v absolutních hodnotách, např. lemma pes se ve 100 milionovém korpusu SYN2010 

vyskytuje 17 701krát, nebo jako údaj relativní, např. lemma pes se v SYN2010 vyskytuje 

(po zohlednění rozdílného počtu slov a pozic v korpusu) 145krát na milion slov (používané 

zkratky jsou ipm13 = instances per million nebo ppm = parts per million)“14 Zatímco 

absolutní frekvence (tj. prostý počet výskytů slov v korpusu) vyžaduje pro jejich zhodnocení 

další upřesnění (v podobě celkové velikosti korpusu nebo frekvence jiného jevu 

pro srovnání), relativní frekvence (tj. absolutní frekvence poměřovaná celkovou délkou 

                                                 

11 http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:korpus  
12 http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:korpus  
13 Zkratky i.p.m. (z angl. instances per million), příp. p.p.m. (z angl. parts per million) jsou jednotkami 

relativní frekvence. Vyjadřují průměrný počet výskytů jednotky nebo slova v hypotetickém textu/korpusu 

o délce 1 milion slov. 
14 http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:frekvence?s[]=frekvence 
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korpusu) slouží jako ukazatel četnosti jevu sama o sobě a umožňuje porovnání i mezi 

korpusy nebo texty nestejné velikosti.“15 Tato informace vysvětluje nesrovnalosti 

v číselných údajích, které budou v analýze vycházet.16 

2.1.1 Syn v4 

Já pracuji se synchronním korpusem řady SYN, verze 4 (syn v4)17, v jehož složení 

dominují publicistické texty s datem vzniku od roku 1990. Celkový počet publicistických 

titulů je 176 a pokrývá produkci hlavních celostátních deníků (Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny, Právo, Hospodářské noviny, Blesk, Sport), regionálních deníků (především Deníky 

Bohemia a Moravia z produkce nakladatelství Vltava Labe Media) a nespecializovaných 

časopisů (Reflex, Respekt, Týden)18. Regionální mutace celostátních deníků začaly vycházet 

později a jejich příbytek do Korpusu musí být brán v potaz. Může zkreslovat výsledky, 

zejména v počtu výskytů nějakého pojmu na časové ose. Právě tím, že je korpus SYN tvořen 

z většiny publicistickými texty, jedná se o korpus nereprezentativní, ve smyslu 

reprezentativnosti používání českého jazyka jako celku. Pro naše účely je však dostatečný, 

jsme – l i si tohoto faktu vědomi. Korpus pro účely své práce používám jako nástroj, který 

může sloužit k poznání diskurzu, jež je používán pro nějaké téma. 

2.2 Diskurz 

Nejprve bude nutné vymezit pojem diskurzu tak, jak s ním v této práci budu 

zacházet. Definicí tohoto pojmu je poměrně velké množství, proto přináším výběr těch, které 

jsou pro potřeby mé práce funkční. Diskurz bude nahlížen jako „jazykový systém, ve kterém 

se mísí rovina jazykové skladby a diskurz jako užití jazyka v určitém kontextu19. 

Jde například o „… kontext názorový (diskurz socialistický, surrealistický, postmoderní), 

funkční (diskurz žurnalistický, politický, administrativní, právní), profesionální a zájmový 

(diskurz učitelský, lékařský, sportovní zahrádkářský), či o kontext vyplývající 

                                                 

15 http://wiki.korpus.cz/doku.php/pojmy:frekvence?s[]=frekvence  
16 Například u časové osy slova nepřizpůsobiví je počet výskytů tohoto slova v roce 2012 vyšší než v roce 

2014 (1616 výskytů v roce 2012 proti 1500 výskytů v roce 2014) avšak podle i.p.m. je rok 2014 v četnosti 

užívání slova umístěn nad rokem 2014.  
17 Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková, A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, 

T. – Kováříková, D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Škrabal, M. – Truneček, 

P. – Vondřička, P. – Zasina, A.: Korpus SYN, verze 4 z 16. 9. 2016. Ústav Českého národního korpusu FF 

UK, Praha 2016. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz 
18 http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:syn:verze4  
19 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008. s. 112. 
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z přináležitosti člověka k určité kategorii (diskurz generový, rasistický – protirasistický).“20 

Diskurz můžeme definovat také slovy filosofa a historika Michela Foucaulta, z jehož 

definice vyšla škola kritické analýzy diskurzu. Podle něj je diskurz „sjednocení jazyka 

a praxe, které … vystihuje usměrněné formy hovoru o určitém subjektu, jejichž 

prostřednictvím objekty a praktiky získávají význam.“ Diskurz lze definovat také jako určitý 

způsob rozpravy o světě nebo jeho jednotlivostech, jenž prostřednictvím vlastního nazírání 

na společnost a sociální vztahy nabízí cestu k jeho pochopení21. Takové pojetí diskurzu 

v sobě zahrnuje obecně přijímanou myšlenku, že struktura jazyka se odvíjí od rozličných 

vzorců promluv, jež lidé využívají v okamžiku zapojení se do různých sfér sociální 

existence.22 Bez diskurzu by neexistovala společenská realita a bez snahy diskurz rozkrýt 

a pochopit bychom nebyli schopni porozumět svému okolí, svým zkušenostem, ani sami 

sobě.23 Ještě zbývá doplnit definici diskurzu tak, jak jej definoval Michel Foucault, jehož 

přístup je historickým vědám blízký. Podle Foucaulta „neovlivňuje podobu diskurzu pouze 

společenské a kulturní prostředí, ale také autor výroku a místo a čas, ve kterém je výrok 

pronášen… tvorba významu se v jazyce uskutečňuje a vyvíjí v reakci na konkrétní 

historické a materiální podmínky.“24 

2.2.1 Diskurzivní analýza médií 

Tak jako je mnoho definic pojmu diskurz, existuje i mnoho přístupů k jeho analýze. 

Avšak, jak tvrdí Kateřina Bártová ve své diplomové práci: „Všechny analyticko-teoretické 

koncepce se však shodují na tom, že diskurz je aktivním tvůrcem reprezentace našeho světa. 

Realita se v diskurzu neodráží, protože diskurz realitu přímo definuje (nebo k jejímu vzniku 

alespoň přispívá) tím, že připisuje okolnímu světu určitý význam. Diskurzy tudíž hrají 

při vytváření reality ustavující roli, určují subjekty a objekty společenských interakcí.“25 

Z důvodu složení mnou zkoumaného korpusu, jež je tvořen texty novinových článků 

                                                 

20 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2008. s. 112. 
21 Diplomová práce Kateřiny Bártové, Kvalitativní analýza mediálního diskurzu pravicově orientovaného 

blogu cz.altermedia.info. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94252/  
22 JØRGENSEN, Marianne; PHILLIPS, Louise. Discourse analysis as theory and method. 1st edition. 

London: Sage Publications, 2002. s. 1. 
23 PHILIPS, Nelson; HARDY, Cynthia. Discourse analysis: Investigateing Processes of Social Construction. 

1st edition. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002. s. 2. 
24 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění; překladatel Čestmír Pelikán. – Vydání druhé. – V Praze: 

Herrmann, 2016. 
25 BÁRTOVÁ, Kateřina. Kvalitativní analýza mediálního diskurzu pravicově orientovaného blogu 

cz.altermedia.info. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/94252/ str. 10. 
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je nutné spolu s diskurzivní analýzou přinést definici přístupu diskurzivní analýzy médií 

a mediálního textu. Podle Donalda Mathesona může propojení analýzy diskurzu spolu 

s mediálním korpusem nabídnout zajímavý rámec pro zkoumání společnosti: „Díky 

nástrojům diskurzní analýzy lze detailně popsat a pochopit společenské sdílení významů 

a převažující reprezentace sociálního světa, diskurzní analýza má schopnost poukázat na to, 

jaké interakce ve společnosti vznikají v důsledku nastolované mediální produkce. Analýza 

diskurzu rovněž naznačuje, jak se v různých mediálních textech utvářejí různé významy 

a jak se na jejich vzniku podílí odlišné vidění světa a uvažování o něm.“26  

2.2.2 Mediální diskurz 

Samostatným tématem je také mediální diskurz, k jehož zkoumání se používají 

specifické analytické nástroje. Já se ve své práci přikláním k popisu Davida Croteaua 

a Williama Hoynese, kteří říkají, že: “Analytiky zajímají nejen zobrazení konkrétních 

sociálních skupin v médiích, ale také jejich aktuální mediální obraz a jeho vývoj v měnících 

se společenských, ekonomických a kulturních podmínkách … Způsob, jakým média 

informují například o národnostních menšinách, homosexuálech nebo ženách, se velmi 

výrazně podílí na formování postojů veřejnosti … Co toto vypovídá o stavu naší společnosti 

a o nás samotných?“27 

2.3 Korpusová analýza pojmu nepřizpůsobiví 

V mém případě jsem si vybrala korpusovou analýzu slova „nepřizpůsobiví“, jakožto 

pojmu, který bývá často užíván v souvislosti s romskou menšinou žijící na českém území. 

Jsem si vědoma toho, že jde o výraz s negativní konotací, a tudíž nejde o komplexní 

zobrazení obrazu kategorie Rom. Jako výchozí bod diskurzivní analýzy jsem jej však vybrala 

proto, že právě na něm doufám budou vidět třecí plochy mezi tzv. majoritou a minoritou. 

Zajímalo mne, v jakých kontextech je toto slovo používáno, jaký byl vývoj používání tohoto 

slova, s jakými atributy se slovo nepřizpůsobiví nejčastěji pojí? K jakým výsledkům tedy 

dojdeme, pokud zadáme klíčové slovo nepřizpůsobiví do vyhledavače Korpusu pro jazyk 

                                                 

26 MATHESON, Donald. Media Discourses: Analysing Media Text. 1st edition. Maidenhead: Open 

University Press, 2005. s. 1. 
27 CROTEAU, David; HOYNES, William. Media/Society: industries, images and audiences. 3rd edition. 

Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2003. 
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český? V korpusu Syn v4 se tento termín objevuje v 15 549 případech28. Z toho 

je 6753 výskytů v celostátních denících a 7641 výskytů v regionálních denících. V roce 

1991 se toto slovo v Korpusu vyskytuje dvakrát a v roce 2011 jde už o 2509 výskytů.29 

Nejčastěji se objevuje ve spojení slov30 „nepřizpůsobivý občan“, „nepřizpůsobivý 

obyvatel“, „nepřizpůsobivý člověk“ a „sociálně nepřizpůsobiví“31  

Slovo nepřizpůsobiví se tedy zřetelně dostává do médií postupně a jeho užívání 

stoupá. K většímu nárůstu používání tohoto slova dochází kolem roku 2000 ačkoliv jde stále 

spíše o okrajově používaný pojem.32 Zároveň však zvýšení počtu výskytů slova koliduje 

s přidáním regionálních deníků do Korpusu. Nelze opomenout, že tato skutečnost měla vliv 

na rostoucí počet výskytů pojmu. 

2.3.1 Rok 2000 

V roce 2000 je slovo nepřizpůsobiví používáno hlavně ve spojení slov „sociálně 

nepřizpůsobiví“, s předložkou „pro“ a slovem „občan“.33 Podíváme-li se detailněji 

na kontext, ve kterém se slovo užívá jde zejména o problematiku bydlení, a hlavně 

neplacení nájemného. „Sociálně nepřizpůsobiví“ jsou ti, kteří jsou zároveň tzv. „neplatiči.“ 

V případě spojení slov „pro nepřizpůsobivé“ jde o domy, areál, ubytovny, a znovu, 

v kontextu vysídlení z původních domů, kde neplatili nájem. Nepřizpůsobivé občany 

je nutno někam „vystěhovat“. Silný nárůst používání slova nepřizpůsobiví je patrný 

až v letech 2008-2011.34 

                                                 

28 V celostátních médiích i regionálních tiskovinách. 
29 Viz. příloha 1. 
30 Jde o lemmata, tudíž o všechny tvary citovaných slov (občanů, lidí atp.) 
31 „nepřizpůsobivý občan“ 3330 výskytů, „nepřizpůsobivý obyvatel“ 1543 výskytů, „nepřizpůsobivý 

člověk“1450 výskytů, „sociálně nepřizpůsobiví“ 1200 výskytů. V regionálních i celostátních médiích. Viz. 

Příloha 2. Příloha 3 zobrazuje nejpoužívanější slovní spojení na první pozici vlevo. 
32 V roce 2000 se slovo v médiích podle Korpusu objevilo 193krát v roce 2001, 225krát a v roce 

2005 už 702krát.  
33 Sociálně nepřizpůsobiví 32 výskytů, pro nepřizpůsobivé 28 výskytů a nepřizpůsobivý občan 22 výskytů. 
34 V roce 2007 se slovo nepřizpůsobiví vyskytovalo v 835 případech, což převedeno na i.p.m. bylo 

3,02 výskytů na milion, v roce 2008 už šlo o 1112 výskytů (i.p.m. 3,9) a tento trend postupně stoupal 

až k 2509 výskytům v roce 2011 (i.p.m. 8,17) a zase klesá k 1500 výskytů v roce 2014 (což ovšem, měřeno 

podle i.p.m., je 5,19 výskytů na milion slov, což rok 2014 v tabulce počtu výskytů řadí na třetí místo). 

Sledováno v celostátních i regionálních médiích. 
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2.3.2 Rok 2008  

V roce 2008 se kontext, ve kterém se používá slovo nepřizpůsobiví rozdrobil do více 

kategorií. Nejčastěji se používalo ve spojení „nepřizpůsobivý občan“, „nepřizpůsobivý 

člověk“, „sociálně nepřizpůsobiví“ a „s nepřizpůsobivými“.35 Tyto pojmy ještě rozdělím 

podle počtu výskytů v celostátních a regionálních tiskovinách, aby byly vidět případné 

rozdíly v jejich používání v rámci jiného typu média. Spojení „nepřizpůsobivý občan“ 

se v celostátních denících vyskytuje 72krát, v regionálních 239krát. V celostátním měřítku 

se objevuje ve spojitosti s ubytovnami a sídlišti s koncentrací romského obyvatelstva 

(Janov, Matiční ulice, Orlová-Poruba, Chanov atp.), také v souvislosti s hernami, hlukem 

a nepořádkem a jako sjednocující prvek pro pravicové extremisty. V regionálních 

tiskovinách je téma členitější. Také jde hlavně o ubytovny a bydlení, hluk a rušení nočního 

klidu, ale objevují se i témata, která nejsou v celostátních tiskovinách, a to zmínky 

o zneužívání sociálních dávek, obavy o bezpečnost (v několika článcích se vyskytuje 

spojení, že nepřizpůsobiví terorizují okolí) a slovní spojení „problém s nepřizpůsobivými“, 

které se v mediálním diskurzu později celkem zabydlí. Nepřizpůsobivý občan je tedy někdo, 

kdo neplatí nájem, utrácí peníze v hernách, je terčem útoků pravicových extremistů a živ 

je ze sociálních dávek. Pojem „nepřizpůsobivý člověk“ se v roce 2008 v celostátních 

médiích objevil 56krát, v regionálních 63krát. V celostátních tiskovinách se, stejně jako 

spojení „nepřizpůsobivý občan“, objevuje v souvislosti s ubytovnami a sídlišti (hlavně 

Janov), zároveň se ale dává do souvislosti s alkoholem (v roce 2008 vydalo hlm. Praha 

vyhlášku, která zakázala pití alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích)36. 

V regionálních publikacích se toto spojení stále dává do souvislosti s ubytovnami a sídlišti, 

více se ale objevuje ve spojitosti se slovem „obava“ a nějakým „postupem proti“. 

Nepřizpůsobivý člověk je taktéž obyvatelem ubytoven a vyloučených lokalit, navíc 

ale už je i důvodem k nějaké obavě a je nutné „proti němu postupovat“. Další ze spojení, 

která se objevovala nejčastěji je „nepřizpůsobivý obyvatel“, se 49 výskyty v celostátních 

publikacích a 55 v regionálních médiích. V celostátních tiskovinách jsou „nepřizpůsobiví 

obyvatelé“ ti, kteří žijí na ubytovnách nebo jsou zmiňováni ve spojitosti se sídlišti. 

Na regionální úrovni jde také o obyvatele sídlišť a ubytoven, zároveň jsou ale spojováni 

                                                 

35 „nepřizpůsobivý občan“ 320 výskytů, „nepřizpůsobivý člověk“ 122 výskytů, „sociálně nepřizpůsobiví“ 

116 výskytů a „s nepřizpůsobivými“ 91 výskytů. Sledováno v celostátních i regionálních médiích. 
36 http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2008-

vyhlaska_cislo_12_ze_dne_20_06_2008.html  
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se slovem „problém“, v mnohem větší míře než u celostátních tiskovin. Spojení „sociálně 

nepřizpůsobiví“ se velmi často objevuje ve spojitosti s některým z již zmíněných pojmů, 

nejčastěji jako sociálně nepřizpůsobivý člověk, definice se tedy překrývají, zároveň však, 

se toto tvrzení objevuje v jiné souvislosti, která ukazuje, že tento pojmem je, alespoň 

v celostátních tiskovinách, významově širší. V celostátních médiích se spojení „sociálně 

nepřizpůsobiví“ objevilo 45krát, Zmiňováno bylo zejména v souvislosti s novou vyhláškou 

o čistotě, která nabyla účinnost na území hlm. Prahy37. V tomto kontextu slovní spojení 

„sociálně nepřizpůsobiví“ znamená také lidi bez domova, drogově závislé atp. 

V regionálních tiskovinách se spojení objevuje 66krát, tento pojem je spojován ještě 

se slovem občan a odkazuje zejména na „přibývání“, „zvyšující se počet“ či „příliv“ 

nepřizpůsobivých na nějaké sídliště. Poslední ze spojení, které se objevovalo nejčastěji zní 

„s nepřizpůsobivými“. To se v rámci celostátních médií objevilo ve 31 případech, 

v regionálních v 59 případech. V obou typech médií se nejčastěji pojí s významem 

„problém“, v regionálních tiscích se navíc dává do spojení se slovy „soužití“, „situace“ 

a „konflikt.“ Z tohoto přehledu je jasné, že zatímco v roce 2000 byl pojem nepřizpůsobiví 

používán skoro výlučně v souvislosti s neplacením nájemného (tzv. „neplatiči“) a následně 

ubytovnami, v roce 2008 už byl jeho záběr širší. Bydlení stále zůstává hlavním tématem, 

avšak kontext, jímž je o tématu hovořeno se změnil z nějaké formy konstatování 

na upozorňování na problém. 

2.3.3 Rok 2011  

Ještě bychom měli do přehledu přidat rok 2011, ve kterém se pojem nepřizpůsobiví 

objevoval nejvíce. Jde o 2509 výskytů v celostátních i regionálních tiskovinách. Z toho 

1261 výskytů v regionálním tisku a 1050 v celostátním. Nejčastěji se objevuje ve spojení 

„nepřizpůsobivý občan“, „nepřizpůsobivý obyvatel“, „nepřizpůsobivý člověk“, „sociálně 

nepřizpůsobivý“, „s nepřizpůsobivými“ a „proti nepřizpůsobivým“.38 Na celostátní úrovni 

se v roce 2011 na první pozici z leva od klíčového slova objevují uvozovky, texty s touto 

podobou slova nepřizpůsobiví se snaží o definici pojmu. Jsou spojeny se slovy „pojem“, 

„nazývat“, „nálepka“, „výraz“. Ukazuje se tedy, že si novináři jsou vědomi faktu, 

                                                 

37 http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2008-

vyhlaska_cislo_8_ze_dne_30_05_2008.html 
38 „nepřizpůsobivý občan“ 458 výskytů, „nepřizpůsobivý obyvatel“ 305 výskytů, „nepřizpůsobivý člověk“ 

277 výskytů, „s nepřizpůsobivými“ 250 výskytů, „sociálně nepřizpůsobivý“ 199 výskytů, „proti 

nepřizpůsobivým“ 140 výskytů. Sledováno v celostátních i regionálních tiskovinách. 
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že jde o obecně sdílený pojem, jež získal nějaké atributy a nese určité sdílené významy, 

zároveň však, se nemusí s tímto pojmem ztotožňovat a drží si od něj jakýsi odstup tím, že ti, 

kteří jej používají nejsou právě média sama, ale ti, jež jsou například citováni. Dalším 

nejčastějším spojením je „s nepřizpůsobivými“39, které je v této podobě nejčastěji dáváno 

do kontextu se slovem „problém“ a slovy „boj“, „potíž“, „konflikt“, „střet“, „bojovat“, 

„vypořádat“, „válka“. Tato významová spojení se dříve objevovala zejména v regionálních 

médiích, v roce 2011 sledujeme nárůst i v celostátním tisku a zajímavé je sledovat, proč 

k tomuto posunu došlo a kdo, tím mám na mysli, jací aktéři, jej dostali do mediálního 

diskurzu celostátního tisku. Jak jsou vystavěny texty, které dávají slovo nepřizpůsobiví 

do spojitosti se slovem problém? Tím, kdo mluví o „problému s nepřizpůsobivými“ jsou 

hlavně starostové měst, ve kterých došlo k nějaké demonstraci proti Romům, zároveň tento 

pojem přejímají také samotní autoři článků, což vypovídá o jeho přijetí jakožto pojmu, který 

nese nějaký sdílený obsah. V neposlední řadě jsou těmi, kdo mluví o „problému 

s nepřizpůsobivými“ takzvaní „místní lidé“, kteří apelují na politické představitele, 

aby s tímto jevem něco dělali. Tím, kdo je v článcích označován jako ten, kdo „má problém“ 

jsou zejména „město“, „místní lidé“, „region“ nebo „kraj“. Kontext, ve kterém jsou tito 

aktéři používáni, je informování o demonstracích a „pochodech proti nepřizpůsobivým“, 

zákazu a omezování hazardu, zvýšení počtu strážníků v ulicích a tzv. „Ústecký balíček“.40 

Sledujeme tedy posun, kdy se z nepřizpůsobivých stává politické téma hlavně na regionální 

úrovni. Dalším častým spojením je „sociálně nepřizpůsobiví“41, které se v celostátních 

médiích v roce 2011 objevovalo hlavně v souvislosti s bydlením a počtem.42 Poměrně často 

se také objevovalo spojení „proti nepřizpůsobivým“43, které se dávalo do souvislosti 

se slovy „demonstrace“, „protest“, „pochod“, „boj“. Na první pozici vpravo od klíčového 

slova se nejčastěji vyskytovala již známá spojení „nepřizpůsobivý občan“, „nepřizpůsobivý 

obyvatel“, „nepřizpůsobivý člověk“. V regionálních médiích se v roce 2011 pojem 

„nepřizpůsobiví“ nejčastěji objevoval ve spojení „s nepřizpůsobivými“, „sociálně 

                                                 

39 Se 101 výskyty obou spojení v celostátních médiích. 
40 Šlo o legislativní balíček, který navrhoval nový zákon o sociálním bydlení a změny loterijního zákona, 

trestního zákoníku a zákona o přestupcích. Opakované přestupky měly být posuzovány jako trestný čin, 

náklady na sociální bydlení se měly hradit přímo ze sociálních dávek, a měl pozměnit loterijní zákon tak, 

aby dával obcím více pravomocí regulovat počet a umístění heren a videoterminálů. 
41 72 výskytů na celostátní úrovni. 
42 Nejčastěji se objevuje ve spojení se slovem stěhovat a ubytovávat. Dalším častým spojením byl odkaz 

na nějaké množství „desítka“, „stovka“, „tisíc“, „kumulace“ atp.  
4357 výskytů v celostátních médiích. 
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nepřizpůsobiví“, „stěhovat nepřizpůsobivé“, proti nepřizpůsobivým“, „a nepřizpůsobiví“.44 

Spojení „s nepřizpůsobivými se objevuje v kontextech „problém s nepřizpůsobivými“, 

„situace s nepřizpůsobivými“, „soužití s nepřizpůsobivými“ a „boj s nepřizpůsobivými“. 

Spojení „sociálně nepřizpůsobiví“ je nejčastěji dáváno do souvislosti s bydlením, případně 

je spojeno se slovem „problém“. Třetím nejčastějším kontextem, ve kterém se slovo 

nepřizpůsobiví v roce 2011 objevovalo v regionálním tisku, je spojení se slovem stěhovat 

a jinými slovy souvisejícími s bydlením. V 71 případech se objevovalo spojení „proti 

nepřizpůsobivým“ ve smyslu demonstrace, pochod, protest proti nepřizpůsobivým atp. 

Na první pozici vpravo se pojem nejčastěji objevoval ve spojení „nepřizpůsobivý občan“, 

„nepřizpůsobivý obyvatel“, „nepřizpůsobivý člověk“.45 Spojení „nepřizpůsobivý občan“ 

se vyskytoval v kontextu s bydlením, ve smyslu „problém s“ nebo odkazem na počet. Pojem 

„nepřizpůsobivý obyvatel“ se nejčastěji objevoval ve spojení „problém s“, odkazem 

na množství – „příliv, velký více...“ nebo pokud média informují o demonstraci, protestu 

atp., proti nepřizpůsobivým obyvatelům. Informovala-li média o „nepřizpůsobivých lidech“, 

šlo zejména o spojení s ubytovnami nebo nějakým slovem odkazujícím na bydlení 

(nastěhovat, stěhovat, přestěhovat atp.)  

2.4 Vývoj mediálního diskurzu slova nepřizpůsobiví  

Tím, co sjednocuje mediální diskurz slova nepřizpůsobiví je tedy zjevně bydlení. 

Je zajímavé sledovat vývoj tohoto diskurzu, který nejprve hovoří o neplatičích nájmu, 

poté o lidech, kteří ruší klid a porušují pořádky, k lidem, se kterými máme problém, 

a dokonce s nimi bojujeme, až v roce 2011 dojde k otevřeným střetům formou pochodů proti 

nepřizpůsobivým a Romům. Aktéři, jež se podílejí na vytváření tohoto diskurzu jsou 

zejména starostové, kteří hovoří o situaci ve svých městech a místní obyvatelé. V neposlední 

řadě jsou to potom sami autoři článků, kteří spoluvytvářejí pojmovou základu, jejíž pomocí 

se poté o tématu hovoří. Z této analýzy tedy vystupuje bydlení a ubytovávání jako hlavní 

kontext kvůli kterému se tzv. „nepřizpůsobiví“ začali objevovat v médiích s negativní 

konotací, tak, jak tento pojem vnímáme dnes. Není pravda, že by převážně romská sídliště 

                                                 

44„s nepřizpůsobivými“ 143 výskytů, „sociálně nepřizpůsobiví“ 127 výskytů, „stěhovat nepřizpůsobivé“ 

a jiné tvary slova stěhovat 96 výskytů, „proti nepřizpůsobivým“ 71 výskytů, „a nepřizpůsobiví“ například 

sociálně slabí a nepřizpůsobiví, chudý a nepřizpůsobivý, vyloučený a nepřizpůsobivý atp. 57 výskytů. 
45 „nepřizpůsobivý občan“ 275 výskytů, „nepřizpůsobivý obyvatel“ 171 výskytů, „nepřizpůsobivý    člověk“ 

150 výskytů. 
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byla pouze záležitostí 90. let a dále46, avšak státní politika komunistického režimu byla 

založena na asimilaci a docházelo častěji spíše k rozptylu romského obyvatelstva.47 

I v transformačním období 90. let zůstaly typy sídel uvedené Macurou zachovány. Zároveň 

však došlo ke změnám. Šlo o vytěsňování Romů ze starší zástavby, zejména z center měst 

a jiných lukrativních oblastí. Navíc probíhala privatizace bytového fondu obcí a nebylo 

při tom specifikováno, jaké procento bytů, by si obce měly zachovat pro účely sociálního 

bydlení. „Doprovodným jevem privatizace obecních bytů byl zesílený tlak na „řešení“ 

situace domácností obývajících byty bez nájemní smlouvy nebo neplatících řádně nájemné. 

Vyřešení této situace se prakticky stalo podmínkou privatizace a současně pro obce 

i způsobem, jak vymoci před odprodejem bytu nedobytné dluhy na nájemném.“48 Zároveň 

však měla města povinnost vystěhovaným nájemníkům nabídnout náhradní bydlení. Tuto 

situaci města často řešila vystěhováváním neplatičů, ale i lidí z nižších sociálních vrstev 

do holobytů soustředěných na okrajích měst.49  

2.4.1 Holobyty 

Naše analýza začala rokem 2000, kdy se pojem nepřizpůsobiví objevoval 

v souvislosti s neplacením nájemného a tzv. „neplatiči“. Tyto pojmy jsou zároveň propojeny 

se slovem „holobyty.“50 A právě tyto holobyty jsou další zajímavou kategorií, skrze 

níž můžeme pohlížet na vývoj vztahu majority a minority. Na nich vystupuje do popředí 

provázanost politiky a politickým diskurzem řečeno, tzv. „romské otázky“, stejně 

tak zajímavé je sledovat připojování dalších stereotypních představ většiny o menšině, které 

                                                 

46 „typy charakteristických romských urbánních sídel, která vznikla na území Česka v období socialismu: 

Roztroušená chudá obydlí umístěná převáženě ve staré chátrající městské zástavbě. V kombinaci 

s přirozenou migrací tak někdy docházelo k vytvoření koncentrací Romů v určitých městských částech 

(např. Nusle, Žižkov, Karlín a Libeň v Praze).  

Satelitní sídliště na okrajích větších měst, kde bylo uměle sestěhováno větší množství romských rodin 

a kde se již v období socialismu začal projevovat úpadek. Představitelem tohoto typu je Chanov – sídliště 

z 13 panelových domů na periferii severočeského Mostu vystavěné v roce 1978. 

Větší koncentrace Romů na periferiích měst, v málo kvalitní zástavbě, zpravidla v dělnických koloniích 

z minulého století, které však za socialismu ještě neměly charakter slumů (např. Bedřiška – Mariánské Hory, 

Prostějov – kolonky u Svaté Anny, Kolonka – Semily).“ Macura, V., Petrovic, M.: Housing, Urban Planning 

and Poverty: Problems Faced by Roma/Gypsy Communities with Particular Reference to Central and Eastern 

Europe. Council of Europe, MG-S-ROM (99)1, Strasbourg, 22 February 1999. in BARŠOVÁ, Andrea, 

Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České republice. Str. 9.  
47 HAIŠMAN, T., VÍŠEK, P., Romové v České Republice, Socioklub, Praha 1999. str. 137-218.  
48BARŠOVÁ, Andrea, Problémy bydlení etnických menšin a trendy k rezidenční segregaci v České 

republice.  http://www.socioklub.cz/docs/romove_ve_meste.pdf str. 25 
49 Tzv. Bratinkova zpráva z roku 1997. 
50 Definice pojmu holobyt není zákonně ustanovena, můžeme tedy čerpat pouze z mediálních popisů těchto 

bytů, tak, jak je média popisovala podle jednotlivých měst, ve kterých byly budovány.  
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se nabalují na kategorii holobyt. Pojem holobyt se v Korpusu vyskytuje poprvé v roce 1993, 

v tomto případě jsou však holobyty myšleny byty, které stavělo město České Budějovice 

a obyvatelé si je od města mohli koupit i přes to, že ještě neexistoval zákon o prodeji bytů.51 

V roce 1994 se však již pojem „holobyt“ dostal do médií s jiným významem. Objevuje 

se v souvislosti s tzv. „neplatiči“ a jde o byty nejnižší kategorie, do kterých města52 

stěhovala lidi, kteří dlužili na nájemném.53 V dalších letech se o holobytech píše zejména 

v souvislosti s jejich přibýváním. Zmiňují se města, která staví nebo plánují stavět nové 

holobyty pro neplatiče. Těmito „neplatiči“ jsou označováni Romové54, ale nejen oni.55 

V letech 1997 a 1998 se do debaty zapojili hygienici, kteří měli výstavbu bytů schvalovat.56 

Upozorňovali na vágnost právního pojmu holobyt, který podle nich nebyl nikde zakotven.57 

Zároveň se již v médiích začala objevovat pozvolná kritika holobytů.58 Navíc 

se o holobytech začíná hovořit jako o ubytování, jež je obýváno primárně Romy. V roce 

1999 se začaly množit negativní reakce obyvatel, kteří žili v sousedství míst, kde měly být 

budovány nové holobyty.59 Radnice na to často reagovaly tím, že tyto holobyty stavěly 

na okrajích měst a sestěhovávaly tam tzv. neplatiče. Zároveň média bilancují fungování 

                                                 

51 „V Budějovicích jsou na prodej tzv. holobyty </p> <p> České Budějovice ( ria ) – Obyvatelé Českých 

Budějovic si mohou koupit byt od města i přesto, že ještě neexistuje zákon o prodeji bytů . Jedná 

se o tzv. holobyty bez kuchyňských linek, sporáků, sanitárního vybavení a podlahových krytin v postupně 

dokončované komplexní bytové výstavbě“. Mladá fronta DNES, 15.7.1993. 
52 Mezi prvními městy, jež stavěla holobyty byla Jihlava, Přerov, Šumperk, Frýdek Místek. 
53 „Náhradní ubytování, takzvané holobyty, představuje místnost do dvaceti metrů čtverečních s betonovou 

podlahou, plechovými okenicemi a ocelovými zárubněmi . Nejnutnější sociální vybavení tvoří společné WC 

a umývárna se studenou vodou . Obyvatelům holobytů radnice poskytne tepelný ohřívač, přičemž 

za spotřebovanou elektrickou energii platí nájemník . V případě, že by poplatek neuhradil, může mu radnice 

ohřívač zabavit.“ Mladá fronta DNES, 18.8.1994. 
54 „Mezi bytovými neplatiči převažují Romové . RP to sdělila Světlana Lindrová z bytového odboru 

mladoboleslavského Městského úřadu RP . Jak dále uvedla, Romové bydlí asi ve stovce obecních bytů, 

ale město připravuje objekty s takzvanými holobyty pro všechny notorické neplatiče“ Právo 6.6.1995. 
55  „Jak dále uvedl Právu příbramský starosta Josef Vacek (KDU-ČSL), část bývalých místních kasáren 

poslouží k vybudování holobytů. Mezi chronickými neplatiči jsou většinou lidé finančně velice dobře 

situovaní. Vždyť mnozí podnikají, dokonce jeden vykonával i odpovědnou funkci na úseku příbramské státní 

správy. Velice málo je mezi neplatiči Romů, kteří se poměrně dobře integrovali do občanského městského 

života,“ Právo 9.10.1995.  
56 Například v Praze holobyty schválení hygieniků nedostaly. Naopak v Olomouci stavěli holobyty podle 

pravidel hygieniků, na což reagovali místní obyvatelé rozhořčením, že holobyty jsou lepší než jejich obecní 

byty. 
57 „Definice holobytu nikde neexistuje </p><p>PRAŽSKÝ MĚSTSKÝ HYGIENIK MUDR. JAROMÍR 

SOBOTA ŘEKL PRÁVU: </p><p> Zástupci městských částí si stěžují na hygieniky a na stavební úřady, 

že podmínky zřízení holobytu jsou příliš přísné . . . </p><p> Můžeme posuzovat jenom to , co je dáno 

oficiálně, kdežto pojem holobyt si někdo vymyslel, a my nevíme kdo a proč . Když se měly stavět holobyty, 

ptali jsme se, co to je, protože definice holobytu nikde není. Občanský zákoník, který řeší bytové náhrad, zná 

jenom pojem náhradní byt, náhradní ubytování a přístřeší.“ Právo 18.5.1998. 
58 „Ghetta holobytů pro neplatiče (převážně Romy ) jsou řešením, které se vždy vymstí.“ Právo 31.12.1998. 
59  „Město nebude stavět holobyty v místě, kde je lidé nechtějí: Opava bude hledat jinou lokalitu ke stavbě 

bytů pro lidi, kteří neplatí nájemné . Obyvatelé Opavy Kateřinek už totiž delší dobu protestují proti tomu, 

aby byty vznikly v jejich Hillově ulici.“ Mladá fronta DNES, 8. 3. 1999. 



Lada Čápová, Obrazy Romů v české kulturní a komunikativní paměti 

16 

holobytů a často se také poukazuje na drahý provoz a vysoké pořizovací ceny holobytů.60 

Častou informací, kterou média o holobytech přinášejí je také zmínka o jejich naplněnosti 

či naopak neobydlenosti. Kolem roku 2000 začaly radnice měst spolupracovat s různými 

neziskovými organizacemi, které působily na místech, kde začaly vznikat vyloučené 

lokality. To vedlo k mírné změně diskurzu, množí se kritika sestěhovávání s upozorněním, 

že takovýmto přístupem bude docházet a dochází k vytváření ghett. Do té doby média 

o holobytech informovala spíše ve smyslu kolik jich jaké město má, jak jsou naplněné 

a kde chtějí stavět nové. V roce 2001 se diskurz o holobytech stal výrazněji kritickým61, 

protože se do diskuze zapojily různé romské iniciativy např. ROI.62 Ke kritice se připojil 

i vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab.63 Stále se objevují zprávy o městech, která 

staví nové holobyty nebo mají o jejich výstavbu zájem. V souvislosti s holobyty se také 

objevují články, které popisují, jak obyvatelé holobytů dokáží během krátké chvíle vybydlet 

i holobyt.64 Také se píše o tom, že obyvatelé holobytů nedodržují hygienu.65 Zde se tedy 

k obrazu Roma jakožto neplatiče připojuje i jeho obraz jakožto člověka, který nedbá o svou 

osobní hygienu, doma nemá uklizeno a je nečistotný. V roce 2003 začaly být holobyty 

spojovány se sociálními dávkami, začaly se objevovat hlasy, které chtěly, aby nájemné 

v holobytech bylo vypláceno strháváním peněz ze sociálních dávek.66 Došlo tedy 

k propojení kategorie Rom s obrazem někoho, kdo žije ze sociálních dávek. V letech 

2004 i 2005 se o holobytech informuje nejčastěji v souvislosti s výstavbou dalších těchto 

bytů. Objevuje se spojení „město ještě holobyty nemá“, z čehož vyplývá, že holobyt 

je vnímán jako standartní nástroj, který města využívají v případě, že některý obyvatel 

                                                 

60 „Radnicím na severu Čech holobyty nijak nepomohly </p><p> Jsou drahé a problém neplatičů 

neřeší“  Mladá fronta DNES, 25. 5. 1999. 
61  „Jedním z důsledků této nové situace se stala v mnoha případech neschopnost pravidelného placení 

nájemného . Města se většinou snaží neplatiče vystěhovat někam mimo svá centra, aby " nebyli na očích " 

a nezatěžovali příliš jejich rozpočet . Řešením se staly tzv. holobyty , tedy byty pod úrovní běžného standardu 

bydlení . Vznikají tak nová ghetta sociálně slabých, jejichž nejčastějším identifikačním znakem bývá právě 

příslušnost k romské menšině . Vytváření nových ghett je však pouze zdánlivým řešením a nakonec problém 

ještě umocní.“ Lidové noviny, 18. 8. 2001.  
62 Hospodářské noviny, 31. 8. 2001 
63 Hospodářské noviny, 13. 8. 2001 
64 Mladá fronta DNES, 21. 5. 2001., Mladá fronta DNES, 10. 7. 2001. 
65 Toto tvrzení se objevuje zejména když média informují o propuknutí nějaké epidemie v holobytech. Jako 

například epidemie úplavice v karvinských holobytech Na Sovinci. „KARVINÁ – Obyvatele karvinských 

holobytů Na Sovinci, kde se v minulých dnech rozšířila epidemie úplavice, čekají zpřísněná hygienická 

pravidla . Hygienici se v pondělí se správcem majetku dohodli, že počínaje včerejším dnem se bude 

v holobytech deset dnů provádět pravidelný úklid, řekla karvinská hygienička Eva Procházková . " Marná 

práce, vyčistíme to , a za chvíli to bude stejné, " říkají dva zaměstnanci správcovské firmy . Nájemníci 

se včera dočkali dvou nových záchodových mís, splachovačů, k ubytovnám byl přistaven kontejner…“ 

Lidové noviny, 15. 10. 2003. 
66 Právo. 14.10.2003. 
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má dluhy na nájemném. V roce 2006 kritika holobytů znovu zesílila.67 Také se objevila 

velmi medializovaná kauza Vsetína, kde chtěl tehdejší starosta Jiří Čunek zbourat dům 

s holobyty v tzv. Poschlé, který byl v havarijním stavu a obyvatele tohoto domu přestěhovat 

na okraj Vsetína do stavby z tzv. Unimobuněk. Proti tomu se zvedla vlna nevole.68 V roce 

2007 se v médiích objevila zpráva, že do břeclavských holobytů přišli členové Národní 

strany69, což vyvolalo reakci vlády a ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové.70 

Zapojení ministerstva pro lidská práva71 je patrnější i v dalších letech. Ministryně 

Stehlíková a její nástupce Michael Kocáb navštěvovali holobyty. 72  

V roce 2010 se začaly množit zprávy, že města holobyty ruší, často z důvodu 

havarijního stavu bytů73 anebo z důvodu jejich přestavby na tzv. sociální byty.74 Tento trend 

pokračuje i v dalších letech, města se zbavují holobytů. V roce 2013 jsou holobyty označeny 

                                                 

67  Stát nedělá pro likvidaci romských ghett dost, říká šéf pobočky společnosti Člověk v tísni v Ústí 

nad Labem Jan Černý . </p><p> LN Jak vlastně ghetta vznikají ? </p><p> Dříve města často sestěhovávala 

takzvané neplatiče na jedno místo do holobytů . Teď se ale přidaly i tržní síly . Movitější lidé opouštějí 

takzvané špatné adresy na okrajových sídlištích některých měst a sociálně slabí zůstávají . To už pak není 

problém etnický ale spíše sociální .  Lidové noviny, 19. 4. 2006. 

 V delší perspektivě se však ukazuje, že sociální služby ( zejména ty , při kterých klient zůstává dál ve svém 

přirozeném prostředí, služba " dochází " za ním do domácnosti ) mohou být pro obec podstatně levnější 

než kupříkladu vystěhování lidí do odlehlé části obce, holobytů apod . Často je to právě obec, která musí 

udržovat zanedbávané " holobyty ", má pohledávky u neplatičů nájemného, uklízí skládky odpadu 

nebo se musí vyrovnat s faktem, že v okolí ghetta je často znemožněn přirozený rozvoj obce . Lidové noviny, 

10. 6. 2006. 
68 „záměr kritizovali romští aktivisté i vládní zmocněnec pro lidská práva.“ Právo 17.8.2006. 
69  „Břeclav – Zavřené dveře a hrobové ticho čekaly příslušníky extremistické Národní strany v břeclavských 

holobytech . Ti mají ve svém programu mimo jiné řešení " cikánské otázky " . Včera se přijeli podívat, 

jak problémům s menšinovou komunitou v Břeclavi čelí . </p><p> Romové se schovávali </p><p>Romové 

z holobytů se ale pečlivě ukrývali . Varovala je totiž policie.“ Mladá fronta DNES, 6. 8. 2007. 
70 „Ministryně Džamila Stehlíková posílá na jižní Moravu specialisty s cílem změnit život obyvatelům 

romských ghett.“ Mladá fronta DNES, 8. 12. 2007. 
71 Samotný post ministra pro lidská práva vznikl v roce 2002 za vlády Vladimíra Špidly. Prvním ministrem 

byl Petr Mareš, ve funkci do 4.8.2004. Po něm několik vlád tento post neobsadilo. Další v pořadí druhou 

ministryní pro lidská práva se stala Džamila Stehlíková, v druhé vládě Mirka Topolánka. Ve funkci 

od 9.1.2007. do 23.1.2009. Po ní tento post zastával Michael Kocáb, v druhé vládě Mirka Topolánka 

a později ve vládě Jana Fischera. Ve funkci od 23.1.2009 do 29.3.2010. Ve vládě Bohuslava Sobotky tuto 

funkci nejprve zastával Jiří Dientsbier mladší, od 29.1.2014 do 30.11.2016. Po něm nastoupil  Jan 

Chvojka, ve funkci nyní.   
72 MF DNES 12.4.2008, MF DNES 5.2.2009. 
73  „Město se zbaví i holobytů </p><p> Kromě těchto dvou ulic, vyřešilo město také holobyty v Loukách, 

kde momentálně už nikdo nebydlí . Město jednoduché jednopokojové ubytování vytvořilo během povodní 

v roce 1997 . Nastěhovalo se tam tehdy kolem třiceti sociálně slabších lidí . Teď už holobytykonečně zejí 

prázdnotou a město se je chystá v příštím roce zbourat . „ Toto černé místo na mapě Bohumína nejspíš příští 

rok konečně zmizí, “ říká Věra Palková . </p><p> Nejen likvidace problémových lokalit je náplní programu 

Nulová tolerance…“ Mladá fronta DNES, 4. 8. 2010. 
74 Periodikum Moderní obec, č. 8/2010. přineslo zprávu, že holobyt bez doprovodného sociálního programu 

nepředstavuje účinnou pomoc. Přestavbu holobytů na sociální byty udělala například Chrudim. MF DNES 

29.1.2010. 
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za prostředek 90. let.75 Zároveň se v tomto roce začíná v médiích tematizovat problematika 

ubytoven a příspěvků na bydlení.76   

V roce 2014 přinesla média zprávu, že ke konci roku 2013 přibylo v Česku přes 

4000 ubytoven pro sociálně slabé.77 Zjednodušeně řečeno, po vyklizení holobytů se řada lidí 

ocitla bez střechy nad hlavou a jejich šance na získání obecního bytu byly velmi nízké.78 

Obce, potažmo stát, tedy v ubytovávání lidí, vystěhovaných z holobytů, nahradil soukromý 

sektor. Jak a kdy k tomu došlo? Možné vysvětlení nabízí reportáž Respektu o sociálním 

bydlení: „Rozmach ubytoven, jenž nastal někdy před šesti lety (tzn. 2007), odstartovala 

změna zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou navrhl tehdejší ministr práce Zdeněk 

Škromach (ČSSD). Doplatek na bydlení mohl být najednou libovolně vysoký, takový, 

aby pokryl náklady na bydlení. Podle Agentury pro sociální začleňování se „ubytovny staly 

odvětvím podnikání se státem zaručeným ziskem a minimálním rizikem“. Lidé z nich 

nemohli uniknout a zároveň měli k dispozici dost peněz na úhradu i vysoké činže, takže není 

divu, že někde se platby za pokoj se záchodem na chodbě vyšplhaly i na násobek nájmu 

v běžných bytech.“79 Zajímavé je sledovat, jak reagovala na vznikající problém politická 

scéna. V roce 1997 byla zřízena Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. 80 

Při vládě byla v roce 1998 vytvořena agenda zmocněnce pro lidská práva, tuto funkci 

od jejího ustanovení zastávalo šest osob. Naposledy byl tento post obsazen od roku 

2011 do roku 2013.81 Fakt, že pozice zmocněnce pro lidská práva není v aktuální vládě 

                                                 

75 Moderní obec, č. 5/2013. 
76„Rozmach ubytoven, jenž nastal někdy před šesti lety, odstartovala změna zákona o pomoci v hmotné 

nouzi, kterou navrhl tehdejší ministr práce Zdeněk Škromach… Pro některé lidi z holobytů byly však 

soukromé ubytovny krokem do lepších časů . Ripka uvádí příklad Břeclavi, kde obec vystěhovala lidi 

do malých vlhkých pokojů v bývalém kravíně . „ Když pak soukromník na kraji města otevřel ubytovnu 

v bývalém penzionu, šli lidé tam, “ říká Ripka“ Respekt, č. 46/2013. (v Korpusu mylně uvedeno jako 

Respekt č. 44/2013) 
77  „Ke konci roku 2013 bylo v Česku přes čtyři tisíce ubytoven pro sociálně slabé . Pětičlenné rodiny 

tu za jeden holobyt platí více než šest tisíc korun měsíčně . Stále vyšší výdaje státu na sociální příspěvek 

na bydlení tak zhusta končí v kapsách provozovatelů ubytoven, kteří těží ze současného nastavení sociálního 

systému . Analýza ministerstva pro místní rozvoj“ Hospodářské noviny, 25. 6. 2014. 
78 Zároveň začali soukromníci i obce stavět bariéry, přes něž se člověk z ubytovny přehoupne jen stěží. 

Soukromníci chtějí kauci, dosud ji mohli chtít až do výše tří nájmů, nový občanský zákoník kauci zvýšil 

na šest nájmů. Některé obce zase podmiňují žádost o byt tím, že člověk nic nedluží městu nejen na nájmu 

za předešlý byt, ale také třeba na pokutě za přestupek, nebo dokonce tím, že nikdy nic nedlužil. Jindy musí 

žadatel doložit příjmy, ale sociální dávky se do nich nepočítají. „Kdo jednou skončí na ubytovně, 

má minimální šanci se z ní dostat,“ říká Jan Snopek z Agentury pro sociální začleňování. Respekt 

č. 44/2013.  
79 Respekt č.44/2013. 
80 V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní 

změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010, kterým se změnil i název 

tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. 
81 Prvním zmocněncem pro lidská práva se stal Petr Uhl, který tuto funkci zastával od roku 1998 do roku 

2001. Od roku 2001 byl zmocněncem pro lidská práva Jan Jařab, ve funkci od roku 2001 do 2004. Po něm 
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obsazena koliduje i s tím, ve kterých letech došlo k opadnutí zájmu médií a veřejnosti o tuto 

tématiku. V roce 2002 byl zřízen post ministra pro lidská práva.82 Od roku 2008 funguje 

při ministerstvu pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu agentura pro sociální 

začleňování, která má podporovat obce, jež řeší problematiku sociálního vyloučení. 

Tato agentura je činná i v rámci vládního období této vlády.83  

2.4.2 Pochody proti nepřizpůsobivým 

S vyloučenými lokalitami se pojí ještě jedna souvislost. Ta vystupuje i z analýzy 

slova nepřizpůsobiví v Korpusu, jsou jí tzv. „pochody proti nepřizpůsobivým“, které začaly 

17. listopadu 2008 v Litvínově.84 Tento pochod svolala Dělnická strana85 na sídliště Janov 

v Litvínově. Nejprve byli účastníky těchto akcí zejména neonacisté, ale v průběhu let byly 

tyto pochody stále více podporovány místními obyvateli měst, ve kterých pochod probíhal. 

Podle Zuzany Brodilové na to měla vliv zhoršující se životní úroveň lidí po propuknutí 

hospodářské krize.86 K největším z těchto pochodů docházelo v roce 2011, kdy se mluví 

o tzv. „nepokojích ve Šluknovském výběžku.“87 Účast radikálních protestujících 

a tzv. obyčejných lidí byla na těchto shromážděních již vyvážená.88 Zároveň 

se zradikalizovali i lidé, kteří do té doby nebyli nijak společensky aktivní. Pořádali podobné 

pochody nebo se v rámci takových pochodů stali mediálně známými. Jedním z nich 

je například Pavel Sládek Matějný, který na rok 2013 nahlásil a pořádal třináct 

                                                 

nastoupil Svatopluk Karásek, 2004 – 2006. Dalším v pořadí byl Jan Litomský, 2006 – 2010. V roce 2010 tuto 

funkci zastával Michael Kocáb a po něm v letech 2011-2013 Monika Šimůnková. Nyní není tento post 

obsazen. Náplní práce zmocněnce pro lidská práva je z velké části právě starost o zlepšení postavení 

romských komunit ve společnosti. K tomu více na: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska-prava

-15656/  
82https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_pro_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va_%C4%8Cesk

%C3%A9_republiky 
83https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/odbor-agentura-pro-

socialni-zaclenovani-40435/  
84 BRODILOVÁ, Zuzana. Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti 

jejich etnické skupině. Brno, 2013. 118 s. diplomová práce. MU. Vedoucí práce Mgr. et Mgr. Jan Šerek, 

Ph.D.. s. 25-27. 
85 DS vznikla v lednu 2003 a byla rozpuštěna 17. února 2010 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. 

Jejím předsedou byl Tomáš Vandas. Ten založil po rozpuštění DS, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti 

(DSSS) 
86 BRODILOVÁ, Zuzana. Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti 

jejich etnické skupině. Brno, 2013. 118 s. diplomová práce. MU. Vedoucí práce Mgr. et Mgr. Jan Šerek, 

Ph.D.. s. 25-27 
87 Důvodem k těmto pochodům měl být  útok mačetami na osazenstvo herny v Novém Boru v okrese Česká 

Lípa dne 7.srpna 2011.  
88 https://zpravy.tiscali.cz/sluknovsky-vybezek-ceka-sraz-dsss-stovky-policistu-budou-v-pohotovosti-98784 
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protiromských pochodů v různých městech České republiky.89 Sám je spíše člověkem 

z okraje společnosti, bydlení měl hlášené na ubytovně, v roce 2013 byl bez práce, na jeho 

jméno byl evidován dluh ve výši čtyř milionů devíti set tisíc korun a byl již dvakrát trestně 

stíhaný.90  

2.4.3 Kontext 

Analýzou slova holobyt vystupuje do popředí zajímavá spojitost. V souvislosti 

s holobyty se v médiích objevily skoro všechny typické stereotypizace pojící se v českém 

kontextu s kategorií Rom. Nejčastěji je to spojování obyvatel holobytů s vytvářením 

nepořádku, nedodržováním hygienických návyků, velkým hlukem a zneužíváním sociálních 

dávek. Což vede k zajímavému tázání, které z těchto stereotypů již ve veřejném prostoru 

kolovaly před vznikem holobytů a následně tzv. „vyloučených lokalit“, a které vznikly 

nebo byly podpořeny právě praxí měst, která sestěhovávala Romy do holobytů s minimem 

vybavení na okraje měst. Bydlení bylo hlavním kontextem, skrze který se v médiích 

objevovalo slovo nepřizpůsobiví, nebylo však jediným. Zajímavé je sledovat posun 

ve vnímání pojmu „nepřizpůsobiví“. Zatímco v roce 2000 se objevoval skoro výlučně 

ve spojitosti s bydlením a pojmem „neplatiči“, v roce 2011 je již jeho význam mnohem širší. 

Zajímavé je položit si otázku jak a proč k tomuto posunu došlo? Proč došlo k nárůstu jeho 

používání, kdo byl tím, kdo jej používal, ve spojitosti, s jakými tématy? Jak se již ukázalo, 

svou roli v nárůstu výskytů sehrálo přidání regionálních deníků do Korpusu, protože došlo 

k jeho rozšíření. Tato skutečnost ale zajisté není jediným důvodem, proč se slovo 

nepřizpůsobiví začalo více dostávat do veřejné debaty, ve více podobách či významových 

smyslech. K pochopení tohoto posunu bude nutné alespoň zběžně přiblížit sociální 

a politickou situaci České Republiky v popisovaných letech (2008-2014). Neopomenutelnou 

událostí těchto let je propuknutí takzvané ekonomické krize, která svým trváním zapadá 

přesně do analyzovaných let.91 Ta přinesla nárůst nezaměstnanosti spojený s nižším počtem 

nově vytvářených pracovních míst.92 Klesaly mzdy.93 V roce 2008 také došlo k prudkému 

                                                 

89 Sběrač hroznů hněvu, Respekt 19.8.2013. 
90 Sběrač hroznů hněvu, Respekt 19.8.2013. 
91 Dle Českého statistického úřadu se v listopadu 2008 meziročně snížila průmyslová produkce 

v ČR o 17,4 % a hodnota nových zakázek klesla o 30,2 %. 
92http://ekonomika.idnes.cz/financni-krize-zvysila-pocet-nezamestnanych-fnr-/ekonomika.aspx?c=A081208_

090147_ekonomika_pin 
93 „Mzdy a platy vyplacené v ekonomice klesly v roce 2009 proti roku 2008 o 6 %, náhrady zaměstnancům, 

zahrnující i sociální pojistné placené zaměstnavateli, o 5 %. Zisky vyjádřené jako čistý provozní přebytek 

klesly v české ekonomice již v roce 2008 o 4,5 %, v roce 2009 byl meziroční úbytek nižší (-0,6 %). Hrubý 
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zvýšení spotřebitelských cen. Všechny tyto projevy tzv. ekonomické krize se promítly 

do životní úrovně obyvatel ČR. Další velkou změnou ve sledovaném období bylo rozštěpení 

politického spektra. „Stranický systém České republiky byl v rámci středoevropského 

srovnání dlouhou dobu považován za relativně stabilní [Chytilek, Šedo 2007]. Výsledky 

voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a 2013 však přinesly zásadní změny tohoto 

trendu, kdy významnějšího parlamentního zastoupení dosáhly zcela nové politické subjekty, 

zejména politická strana Věci veřejné a hnutí ANO 2011.“94 Přičemž alespoň strana Věci 

Veřejné (VV) měla boj s nepřizpůsobivými jako jeden z bodů svého programu.95 

Tím se nevraživost vůči tzv. nepřizpůsobivým institucionalizovala, a tudíž společensky 

legitimizovala. 

2.5 Výsledek korpusové analýzy 

Nyní je na čase položit si otázku, co tedy zjištění plynoucí z analýzy slova 

nepřizpůsobiví (oni) v korpusu vypovídají o nás (my)? Jaký obraz Roma vytváří analýza 

Korpusu pro jazyk český? Změna politického systému po roce 1989 přinesla obrat v roli 

jednotlivce na půdě pracovní i bytové. Větší důraz na individualismus a nově konkurenční 

trh práce byl pro mnoho lidí důvodem k obavám. Zároveň došlo ke změně ve způsobu 

získávání bytů. Do roku 1990 fungoval tzv. administrativně přídělový systém bydlení96. 

Od roku 1990 převládl transformační charakter. Došlo k odstranění administrativně 

přídělového systému a přechodu na tržní systém. Začala privatizace bytového fondu. To vše 

byly změny, které vedly od bydlení pojímaného jako sociální službu k přístupu, 

kdy je bydlení ryze soukromou záležitostí každého občana. Stát má za úkol vytvořit pouze 

právní a ekonomický rámec. Tím došlo k přesunu zodpovědnosti za bydlení ze státu 

na občany, obce atp. Obavy o prudký nárůst nezaměstnanosti v transformačním období 

se ukázaly jako liché, až do roku 1996 dosahovala míra nezaměstnanosti hodnot kolem 

3 %.97 Nový politický systém již ale nekriminalizoval nezaměstnanost, tudíž se objevila jako 

                                                 

smíšený důchod tvořený v sektoru domácností naopak ještě v roce 2008 stoupl o silných 8,9 %, což byl 

druhý nejvyšší meziroční růst od roku 1996, aby v roce 2009 zaznamenal pád o 8,5 %, tj. nejhlubší meziroční 

propad zmíněné časové řady.“ 

In https://www.czso.cz/documents/10180/20534938/11561013.pdf/1185daf4-bfd6-4477-bfa3-9c07ed97e657

?version=1.0  
94 http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00902.pdf  
95 To se promítlo hlavně do bodu programu, kde VV mluvily o změnách v sociálních dávkách. 

http://www.olympic.cz/financovani/docs/VV.pdf str.14.  
96 https://is.jabok.cz/el/JA10/zima2010/S2062/um/468206/Bytova_politika.pdf 
97 PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie základní kurz. 2. vyd. Slaný: Melandrium, 

2007. 278 s. ISBN 978-80-86175-52-2. 
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nová možnost.98 Tyto nové existenční otázky a postupně sílící frustrace lidí, kterým 

se v nových podmínkách příliš nedařilo vedly ke změně obrazu, který si většinová 

společnost vytvořila o Romech. Tato socio-ekonomická souvislost vystoupila do popředí 

v letech ekonomické krize, kdy se protiromské nálady znovu silněji ozvaly. Sledujeme 

přerod obrazu, který si vytváříme o někom cizím, o obrazu těch druhých, v průběhu let. 

Zatímco nově příchozí Romové po roce 1945 (zejména v 50. letech) byli zobrazováni jako 

nevzdělaní divoši s příměsí romantických představ o nespoutaných duších, které je třeba 

socializovat a asimilovat do společnosti, jaksi vychovat.99 V průběhu 80. a 90. let 

už je jejich obraz jiný. Romové jsou nepřizpůsobiví, neplatí nájem, města je nechtějí 

a stěhují je do holobytů, navíc nemají práci, žijí z dávek – "zneužívají je" a také se neumí 

chovat, jsou hluční, posedávají a popíjejí venku, chodí do heren. To je posun k existenční, 

socio – ekonomické odlišnosti. Jde o obraz, který si vytvořila většinová společnost, 

vyhroceně řečeno, kdy oni existenčně a ekonomicky selhávají – ne my. Docházím tedy 

k závěru, že změna obrazu „těch druhých“ o majoritě říká, z čeho má strach, co vyvolává 

její úzkost. Hodnoty, které sdílí úspěšní členové této majority, jako dobré vzdělání, výnosná 

práce, skvělé bydlení, život bez dluhů nejsou dostupné všem členům většiny. Ti méně 

„úspěšní“ se tak mohou bát, že v tomto světě neobstojí, že přijdou o práci, o byt, že budou 

poníženými příjemci sociálních dávek, a proto si toho na minoritě tolik všímají, tolik se proti 

tomu vymezují a přidávají k tomu další odlišnosti, členové minority jsou hluční, vysedávají 

a popíjejí venku, když někdo z menšiny jde pro dávky, dostane vždycky víc než člen 

většiny atd. Někteří členové většiny vytvářejí tyto stereotypy, aby se tím ujistili, že nejsou 

jako ti druzí, a proto se jim tak snadno nemůže stát, že ekonomicky a existenčně selžou. 

Tato tvrzení mohou být podepřena několika teoriemi o rasismu a xenofobii. Například 

„Durkheim se domníval, že „když společnost trpí, pociťuje potřebu najít někoho, koho 

by mohla z tohoto zla obvinit a pomstít se mu za ně” (podle Fenton 1984, cit. v Wieviorka 

1991). Na této tezi založil teorii obětního beránka, v níž mimo jiné dokazoval, že rasismus 

nestaví na reálných rozdílech mezi rasami, ale na rozdílech imaginárních, které jsou 

                                                 

98 BROŢOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2003. 140 s. ISBN 80-86429- 16-4 
99 Např. film Můj přítel Fabián, natočený podle námětu povídky Ludvíka Aškenazyho v roce 1953, který 

vypráví o cikánovi Fabiánovi, jenž přišel pracovat do Kunčic, a jeho synkovi. Na velké stavbě socialismu 

se změní od základu jejich život. Oba se naučí číst a psát, Fabián se stane schopným svářečem a malý Fabián 

je přijat do pionýrské organizace. Tento film jasně ukazuje, jak by se měl správný socialistický člověk chovat 

k Romům a co se očekává od Romů.  
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zakotveny v předsudcích lidí a v jejich stereotypním pohledu na druhé.“100 Nebo „Weber 

přišel s teorií (vycházející z myšlenek de Tocquevilla o otroctví černochů v Americe), 

v níž dokazuje, že nejvíce rasističtí jsou běloši, kteří stojí na nejnižší příčce společenského 

žebříčku. Rasismus jim slouží k tomu, aby se povýšili nad černochy se stejnou životní 

úrovní.“101 „Jedna z teorií příčin rasismu a xenofobie zdůrazňuje ekonomické příčiny 

rasismu a xenofobie. Podle ní vzniká v období socioekonomické krize charakterizované 

zvyšující se nezaměstnaností a snižující se životní úrovní rivalita mezi imigranty a majoritní 

společností, jež se projevuje jednak na trhu práce, jednak v oblasti bydlení a sociální péče. 

Imigranti jsou vnímáni jako konkurenti, kteří domácímu obyvatelstvu berou, 

co mu „právoplatně“ patří. Rasismus se podle této teorie projevuje nejčastěji u sociálně 

slabších vrstev obyvatelstva, protože ty jsou bojem o kolektivní statky postiženy nejvíce, 

tedy zejména u nezaměstnaných. Některé studie dokazují, že rasismem a xenofobií jsou 

nejvíce poznamenáni lidé, kteří se ztráty zaměstnání zatím jen obávají (eurobarometr 

č. 47.1 1997).“102 Tyto souvislosti vystoupily do popředí i z naší analýzy. Změna stereotypu 

o kategorii Rom proběhla celkem rychle, a to v době, kdy se většinová společnost mohla 

obávat o nějaké své existenciální jistoty. Stereotypizace se zaměřila hlavně 

na sociálně-ekonomické kategorie. Nevraživost a negativní stereotypizace převládla nejprve 

v 90. letech, kdy docházelo ke společenským změnám a později v letech ekonomické krize, 

kdy navíc zesílil i hlas politických stran, jež na tématu soužití většiny a menšiny získávaly 

politické body. Korpus, jakožto nástroj diskurzivní analýzy v tomto případě ukázal 

sociálně-ekonomickou podmíněnost tématu. Zajímavá bude komparace pohledu na kategorii 

Rom v rámci dalších médií, kterými jsou učebnice a internetová encyklopedie Wikipedie. 

Zatím jsme sledovali vytváření obrazu o kategorii Rom, nyní se snad dotkneme i nějaké 

stopy v paměti v rámci těchto dalších pramenů.  

Obraz kategorie Rom v rámci hypertextu Wikipedie 

Wikipedii jsem si jako jeden ze zdrojů pro svou práci vybrala z důvodu jejího 

potenciálu fungovat jako paměťové médium, v rámci, kterého probíhá vyjednávání o tom, 

                                                 

100 DANIELOVÁ, Kateřina. Rasismus a xenofobie v České republice. Geografie – Sborník České 

geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 2, 

s. 115-129. ISSN 1210-115X. str. 26. 
101 DANIELOVÁ, Kateřina. Rasismus a xenofobie v České republice. Geografie – Sborník České 

geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 2, 

s. 115-129. ISSN 1210-115X. str 26. 
102 DANIELOVÁ, Kateřina. Rasismus a xenofobie v České republice. Geografie – Sborník České 

geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 2, 

s. 115-129. ISSN 1210-115X. str 30. 
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jak bude nějaké téma zobrazováno. Jako globální místo paměti označil Wikipedii 

již Christian Pentzold ve svém článku “Fixing the floating gap"103 V něm píše: „Tento 

článek se snaží dokázat, že Wikipedie představuje globální místo paměti, kde jsou 

vyjednávány jednotlivé prvky společné paměti. Komplexní proces diskuzí a vytváření 

článků na Wikipedii, je jedním z módů diskurzivního vytváření paměti. Tak může být 

nahlížena a analyzována jako přechod (floating gap) mezi komunikativními a kolektivními 

rámci paměti.” 104 Tato teze je velmi zajímavá, znamenala by, že v rámci Wikipedie 

můžeme sledovat vyjednávání o minulosti a vytváření obrazu nějaké události v čase, 

kdy k takovému vyjednávání dochází. Tím pádem bychom měli být schopni vysledovat, jací 

aktéři a jaké události, se této diskuze účastní a utváří ji. Z jakých důvodů například dojde 

k revizi nějakého již existujícího článku? Odpověď na tyto otázky můžeme hledat 

na samotné Wikipedii, díky systému, na němž funguje. Pentzold ve svém textu upozorňuje 

na důležitou roli jednoho z nástrojů Wikipedie, kterým je diskuze. Ta je možná u každého 

článku a je jakýmsi vyjednávacím polem mezi jednotlivými autory textů na Wikipedii. Tuto 

možnost komunikace (Pentzold hovoří o tzv. „talk page“)105 v rámci vytváření článku 

dokonce nazývá klíčovým významem pro chápání role Wikipedie jako globálního místa 

paměti. Přeneseně cituje Halbwachse, když říká, že „Paměť je vzpomínána, to znamená 

rekonstruována, dokud je jí třeba. Pouze to, co je komunikováno je vzpomínáno.“106 

Zároveň Pentzold tvrdí, že: „Wikipedie není pouze symbolickým skladištěm vzpomínek 

a faktů, ale místem, kde jsou vyjednávány zapamatování hodné prvky, místo diskurzivního 

vytváření paměti. Wikipedie není pouze platforma na vytváření a skladování znalostí, 

ale místo, kde je paměť – chápaná jako určitý diskurzivní konstrukt – formována.107 Díky 

                                                 

103PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory 

place. 2008. 
104 “This article argues that Wikipedia presents a global memory place where memorable elements are 

negotiate. Its complex processes of discussion and article creation are a model of the discursive fabrication 

of memory. Thus, they can be viewed and analysed as the transition, the “floating gap” between 

communicative and collective frames of memory.” PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: 

The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory place. 2008. str. 255.   
105PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory 

place. 2008. str. 257. 
106PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory 

place. 2008. str. 258. 
107PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory 

place. 2008. str. 264. „Wikipedia is not a symbolic place of rememberence but a place where memorable 

elements are negotiated, a place of the discursive fabrication of memory. Wikipedia is not only a platform 

to constitute and storage knowledge, but a place where memory – understood as a particular discursive 

construction – is shaped.“ 
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diskuzím u článků tedy můžeme být svědky toho, proč se o nějakém tématu hovoří a zároveň 

můžeme sledovat třecí plochy různých diskurzů v rámci Wikipedie. 

2.6 Wikipedie 

Wikipedie je otevřená mnohojazyčná internetová encyklopedie. Vznikla v roce 

2001. Její česká verze funguje od roku 2002. Napsat text na Wikipedii nebo jej redigovat 

může kdokoliv. Jako kontrolní mechanismus slouží samo společenství Wikipedie, které 

má k dispozici funkci diskuse, kde probíhá vyjednávání o vzhledu článků. 

2.6.1 Autoři textů na Wikipedii 

Těmi, kdo diskutují v rámci Wikipedie jsou registrovaní autoři. Autorem se může 

stát kdokoliv. Wikipedie je tedy prostor, do kterého může přispívat jakýkoliv člověk. 

Obraným mechanismem proti šíření nepravdivých informací je právě tato diskuzní stránka 

u každého textu a zároveň jakási hierarchie wikipedistů, oficiálně sice jsou si všichni 

wikipedisté rovni, ve skutečnosti ale existují někteří, kteří mají větší pravomoci. 

Jde o takzvané správce a arbitry.108 Ti mají možnost mazat příspěvky a rozhodovat 

o oprávněnosti či neoprávněnosti změn provedených v textech. O autorech článků 

na Wikipedii píše Václav Smyčka.109 V jeho eseji “Dějiny zachycené v síti” se o nich mimo 

jiné dočteme: „I když se při práci na článcích … dosud potkalo (mnoho) různých autorů, 

opakuje se mezi nimi vždy menší skupina těch nejaktivnějších, kteří se cíleně zaměřují 

na nějaké téma…Ve vědomí těchto aktivních autorů se tak utváří jakési představované 

společenství.”110 Myšlenka o představovaném společenství autorů píšících na Wikipedii 

pochází od Christiana Stegbauera.111 Stegbauer zároveň zajímavě pojmenovává motivaci 

autorů píšících na Wikipedii jako “ideologii Wikipedie,” která: „je spojena s touhou vytvářet 

společný kontext a budovat pozice uvnitř tohoto svébytného společenství.”112 Tato teze 

se však vztahuje pouze na jádro aktivních přispěvatelů a jak již bylo řečeno, Wikipedie 

                                                 

108 https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Spr%C3%A1vci, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Arbitr%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_v%C3%BDbor 
109 http://dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=415 
110SMYČKA Václav, „Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia.“ In Dějiny, teorie, 

kritika 1-2014/ Diskuse a rozepře. Str. 93-107. 
111CHRISTIAN STEGBAUER, ALEXANDER RAUSCH, Strukturalistische Internetforschung.   

Netzwerkanalysen internetbasierter Kommunikationsräume, Wiesbaden 2006, s. 243. 
112SMYČKA Václav, „Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia.“ In Dějiny, teorie, 

kritika 1-2014/ Diskuse a rozepře. Str. 93-107. 
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je tvořena také velkým množstvím příležitostných přispěvatelů. Ti podle V. Smyčky: „… 

vstupují zvnějšku do mediálního prostoru proto, aby zde vyjádřili svůj názor nebo nechali 

zaznít některé opominuté informace, jádro společenství se naopak snaží těmto odstředivým 

tendencím bránit a udržovat v zájmu funkční jednoty média co největší uzavřenost 

a neproblematičnost textů.113 Na jedné straně je tedy Wikipedie otevřenou platformou, kam 

může přispívat každý, na stranu druhou existuje vnitřní hierarchie autorů, která se vytváří 

pomocí získávání reputace mezi ostatními „zasloužilými“ – aktivními autory. Z těch 

se potom volbou vybírají správci a arbitři, kteří mají vyšší pravomoci než obyčejní 

přispěvatelé. Motivace autorů tedy musí být zohledněna, pokud chceme sledovat debaty, 

jež se odehrávají v diskuzích u textů. 

2.6.2 Struktura textů na Wikipedii 

Články na Wikipedii mají svou strukturu. Hlavní článek je označen za kategorii114, 

ta je rozdělena na podkategorie a články. Podkategorie jsou tematické okruhy vztahující 

se k hlavnímu článku, které pod sebou shromažďují další texty k danému tématu. Články 

jsou poté odkazy na samostatné texty s nějakou souvislostí k hlavnímu článku.115 

O této struktuře rozhodují autoři textů, stejně tak rozhodují o názvu hlavního článku. Pokud 

do vyhledavače na internetové encyklopedii Wikipedii zadáme slovo Rom, objeví se odkaz 

na článek Romové s odkazem na text Romové v Česku. Ten je odkazem na kategorii 

„Romská menšina v Česku“116 Tato kategorie, jak už jsme si nastínili je dále dělena 

na podkategorie a články. Těmito podkategoriemi jsou: ”Anticiganismus v Česku, Čeští 

Romové, Dějiny Romů v Česku a Romská občanská iniciativa.”117 Každá z podkategorií 

je samostatným článkem a zároveň pod sebou shromažďuje další články vztahující 

se k tématu. Články v kategorii „Romská menšina v Česku jsou: „Romové v Česku“, 

„Dekáda romské integrace“, „Khamoro“, „Muzeum romské kultury“ a „Romea“. 

Dohromady je tedy kategorie “Romská menšina v Česku” tvořena 52 články. Rozhodla jsem 

se analyzovat zobrazení kategorie Rom na české verzi hypertextu Wikipedie, a to hlavně 

s přihlédnutím k diskuzím, které vznikly okolo vyjednávání některých témat. Jaké informace 

                                                 

113Tamtéž str. 98. 
114https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Kategorie 
115https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Romsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 
116https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Romsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 
117https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Romsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku nahlédnuto 

21.4.2016 
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najde člověk, jenž vyhledává v internetové encyklopedii pojem Rom? Jaký obraz Roma 

vytváří česká verze internetové encyklopedie? 

2.7 Analýza obrazu pojmu Rom na české Wikipedii 

Po zadání slova Rom do vyhledavače na Wikipedii se zobrazí článek s názvem 

Romové, jehož podnadpisem je věta: „Tento článek pojednává o Romech jako etniku. 

O romské menšině v Česku pojednává článek Romové v Česku.” Nejprve se tedy zaměříme 

na kategorii Romové a následně přejdeme k analýze kategorie Romská menšina v Česku. 

Text s názvem Romové vznikl v roce 2004, jde o vcelku starý článek, neboť česká verze 

Wikipedie zahájila svoji činnost v roce 2002.118 Zajímavé je porovnání nejnovější a nejstarší 

verze textu. Původní text s názvem Romové, jež napsal nepřihlášený autor119, byla 

zveřejněna 15.3.2004.120 Romové jsou zde definováni jako:"Etnikum indického původu, 

žijící převážně v Evropě, ale i jiných světadílech.”121 Dále je zmiňována „pravlast” a důvod 

migrace z místa původního osídlení, první reakce Evropanů na nově příchozí a pozdější 

asimilační snahy z dob Marie Terezie a Josefa II. 20. století je zmiňováno v souvislosti 

s rasistickými zákony, holocaustem a komunistickou asimilační politikou. Nejnovější dějiny 

se: "nesou ve znamení emancipace, sdružování (politické strany, celosvětové 

sjezdy – 1. světový romský sjezd v r. 1971 v Londýně) a emigrace.”122 Poté je v článku 

zmíněn jazyk Romů a různá kulturní odvětví, jako romská literatura, divadlo, hudba atp. 

Dále text obsahuje kapitoly o tradičních romských zaměstnáních, romské hymně a sjezdu 

na kterém bylo rozhodnuto o pojmenování Rom. Text se v průběhu let velmi proměňoval. 

Došlo k 792 změnám od více než sta autorů.123 Dnešní verze je mnohem delší než původní 

a obsahuje více informací. Pojďme se podívat na rozdíly mezi oběma verzemi. U nejnovější 

verze oproti původní došlo zejména k rozšíření původních kapitol. Kapitola o dějinách 

Romů byla rozdělena podle historických období. Tyto dějiny jsou zejména historií Romů 

                                                 

118 https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 
119 napíše-li nějaký text na Wikipedii autor bez registrace, objeví se jeho příspěvek pod IP adresou zařízení, 

ze kterého text napsal. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/158.194.

40.113 
120 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=3855 
121 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=3855  
122 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=3855 
123 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&diff=cur&oldid=3855 
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na Evropském kontinentu a popisovány jsou jako minulost kočování a postupného boje 

Evropanů proti kočovníkům z důvodu odlišného životního stylu. Tím je slovy 

dominikánského mnicha Hermanna Kornera, myšleno: „byli velmi ošklivého vzhledu, černí 

jako Tataři. Putovali v kolonách kolem, nocovali za městem na polích, protože se velmi 

oddávali zlodějství a báli se, že by je ve městech napadli.“ Zdrojem pro tyto informace 

je kniha Martina Rheinheimera, Chudáci, žebráci a vaganti, Lidé na okraji společnosti 

1450-1850.124 Jako změna pohledu je zmíněn romantismus 19. století, kdy se obraz Romů 

měl změnit na idealizovaný obraz svobodného a dobrodružného života. Poté je popsáno 

20. století, jako období rasistických zákonů, čímž je myšleno nucené usídlování na přelomu 

století, holokaust, komunistická asimilace a nově je oproti původnímu článku přidána také 

zmínka o nucené sterilizaci žen, zařazování dětí do zvláštních škol a emigrace. U odstavce 

o 20. století chybí zdroje. Ačkoliv má článek informovat o Romech obecně, jde o informace, 

které se značně týkají České republiky. Další kapitolou je „Romská komunita v České 

republice”. Ta v původním textu úplně chyběla. Zde jsou Romové popisováni jako etnická 

minorita, je zmíněn počet lidí, kteří se při sčítání lidu hlásili k romské národnosti. Píše 

se v ní také o původu Romů žijících na území České republiky a o tom, že většina 

původních českých Romů byla vyhlazena během 2. světové války. Dále se dočteme, 

že Romové „patří mezi skupiny zranitelné sociálním vyloučením”125, které se projevuje 

nízkou úrovní dosaženého vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, kriminalitou a ničením 

bytů. Poslední věta této kapitoly říká: „Souvisí s tím i postoje majoritní části občanů České 

republiky, v nichž se objevují protiromské nálady ústící také v tzv. protiromské pochody. 

V médiích bývají Romové často zahrnováni mezi nepřizpůsobivé občany.”126 Článek 

se tedy během let rozrostl, ale kapitoly naznačené v první verzi zůstaly dodnes. Některé 

pasáže jsou totožné, jako v původním textu. Nově se však objevila kapitola o romské 

komunitě v České republice. Ta byla do textu zapracována postupně. V roce 2007 byla 

do článku vložena kapitola „Problémy spojené s romskou populací”127, která informovala 

                                                 

124Chudáci, žebráci a vaganti: lidé na okraji společnosti 1450-1850 / Martin Rheinheimer ; [z něm. orig. přel. 

Vladimír Marek]. – Vyd. 1. – Praha: Vyšehrad, 2003. – 187 s. 
125Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9 
126 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9 
127 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=1708152#Probl.C3.A9my_spojen.C3.A9

_s_romskou_populac.C3.AD 
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o nezaměstnanosti, kriminalitě Romů, nevýhodném nastavení sociálního systému128, 

vytváření ghett, nízkém vzdělání Romů, vysoké kriminalitě a protiromském naladění většiny 

českého obyvatelstva. V roce 2009 byla tato kapitola přejmenována na „sociální vyloučení 

romské komunity”129 Informace v této kapitole se podobají původní s názvem Problémy 

spojené s romskou populací, přibyla zmínka o lichvě, která postihuje romské obyvatelstvo 

a výsledky dotazníkového průzkumu provedeného Institutem pro kriminologii a sociální 

prevenci Ministerstva spravedlnosti. Tato kapitola byla 20.10.2009 přejmenována 

na „Sociální vyloučení romské komunity v České republice.”130 Hned 13. 11. 2009 byla 

přejmenována na „Romská komunita v České republice.“131 Tak se kapitola jmenuje 

dodnes, avšak v roce 2011 byly informace v ní obsažené převedeny do kategorie Romská 

menšina v Česku. Zajímavé je, že již článek z roku 2007 popisuje hlavní stereotypizace, 

které kolují ve většinové společnosti o kategorii Rom. Obraz, který tento text na Wikipedii 

zprostředkovává o Romech, je tedy informace o sociálně vyloučených lidech, kteří jsou 

nezaměstnaní, často kradou, zneužívají státní sociální systém, mají nízké vzdělání a bydlí 

v ghettech. Tyto příčiny jsou poté podle textu důvodem „protiromského naladění“ většiny 

českého obyvatelstva. Proč zrovna roky 2007 a 2009 vystupují v rámci tohoto textu? V roce 

2006 se tehdejší vsetínský starosta Jiří Čunek rozhodl jít do voleb s kontroverzním návrhem 

vystěhovat „nepřizpůsobivé“ za město do holobytů vytvořených z tzv. unimobuňek. 

Tato snaha byla značně medializována, a to zejména v roce 2007, kdy se Jiří Čunek stal 

místopředsedou ve vládě Miroslava Topolánka. Jiří Čunek se během svého politického 

angažmá silně vezl na populistické protiromské vlně. Rok 2009 byl také ve znamení silně 

medializované kauzy týkající se soužití majority a minority. Tou byl žhářský útok 

ve Vítkově, kdy skupina útočníků hodila zápalnou lahev do domu obývaného romskou 

rodinou a velmi vážně při tom byla zraněna tehdy dvouletá dívka.  Ukazuje se tedy, 

že Wikipedie je silně propojena s mediální a politickou scénou a reaguje na události 

s celospolečenským dopadem. 

                                                 

128Čímž bylo myšleno: „pro mnoho lidí je výhodnější pobírat sociální dávky než pracovat”, Wikipedie: 

Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=1708152#Probl.C3.A9my_spojen.C3

.A9s_romskou_populac.C3.AD  
129Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Romové [online]. c2017 [citováno 26. 04. 2017]. Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&oldid=4055278#Soci.C3.A1ln.C3.AD_vylo

u.C4.Den.C3.AD_romsk.C3.A9_komunity  
130https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&dir=prev&offset=20091019075147&action=

history 
131https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9&dir=prev&offset=20091019075147&action=

history 
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2.7.1 Obraz kategorie Romové v Česku  

Jaký obraz Roma vytváří kategorie Romové v Česku? Kdo jsou podle Wikipedie 

Romové v Česku? Přesměrování na článek Romové v Česku z textu s názvem Romové bylo 

vytvořeno 8. 6. 2011.132 K dnešní verzi, která je z 9. 12. 2016. vedlo 149 editací 

od 68 dalších uživatelů.133 Oba texty jsou si ale v zásadě podobné. Oba začínají 

středověkem a postupují přes osvícenství k holokaustu a přes komunismus až k dnešní době. 

Přičemž to, co se z těchto kapitol dozvíme je popis pronásledování kočovných Romů 

na území českých zemí a pozdější asimilační snahy. Dalšími kapitolami byly v původní 

verzi článku texty o přístupu Romů na trh práce a vzdělání. Do těchto kapitol byly 

převedeny informace, které dříve obsahoval text „Romská komunita v České republice“, 

jež byl součástí článku „Romové“. V dnešní verzi textu „Romové v Česku“, jsou tyto 

kapitoly nazvány „Sociální situace“, „Vzdělání“ a „Kriminalita“. Romem v Česku je tedy 

někdo, kdo byl pronásledován a následně asimilován. Přičemž v dnešní době 

je nezaměstnaný s nízkou kvalifikací, špatným vzděláním a často krade. Nyní se podíváme 

na strukturu podkategorie „Dějiny Romů v Česku“. Tu pokládám za plodnou, chceme-li 

zjistit, jak majorita vnímá soužití s minoritou v nějakém časovém horizontu. 

Tato podkategorie je tvořena 14 stránkami.134 Z pouhého výčtu témat je jasné, že dějiny 

Romů v České republice na Wikipedii jsou dějinami potýkání většiny s menšinou. Témata, 

která jsou pod touto kategorií sdružena se týkají buďto rasově motivovaných útoků, 

demonstrací proti menšině, vyloučených lokalit nebo koncentračních táborů. Podíváme 

se pouze na některé z nich, a to zejména na diskuse, které se v souvislosti s nimi vedly 

nebo vedou. Zajímavým textem v téhle souvislosti je článek o Heleně Biháriové.135 

Ta nebyla zdaleka jedinou obětí rasově motivovaných útoků z 90. let, avšak její případ 

je jediný, který je zmíněn na Wikipedii. Možným vysvětlením je jeho silná medializace, 

která vznikla nejspíše z důvodu výroku ministra Mlynáře a následné diskuse, zda šlo 

                                                 

132https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9_v_%C4%8Cesku&dir=prev&action=history  
133 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Romov%C3%A9_v_%C4%8Cesku&diff=cur&oldid=6998954  
134Těmi jsou Bedřiška, Helena Biháriová, Česká romština, Hodonínek, Incident v pizzerii v Žatci, Janov 

(Litvínov), Koncentrační tábor Lety, Nepokoje na Šluknovsku 2011, Protiromské pochody v Česku, 

Rasistický útok v Krupce, Sídliště Chanov, Kumar Vishwanathan, Zeď v Matiční ulici, Žhářský útok 

ve Vítkově. 
135Helena Biháriová zemřela násilnou smrtí 15. února 1998 ve Vrchlabí. Pachatelé Jiří Neffe a Petr Klazar 

byli shledáni vinnými pro trestné činy vydírání s následkem smrti. U soudu bylo řešeno také to, 

zda se jednalo o rasově motivovaný trestný čin, což soud neprokázal. Celý případ byl sledován médii, 

a to zejména v souvislosti s výrokem Vladimíra Mynáře, ministra bez portfeje, který řekl, že ženu zabili čeští 

rasisté. 
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o rasově motivovaný čin nebo ne. Důvod zařazení této události mezi texty internetové 

encyklopedie Wikipedie se z diskuse bohužel nedozvíme, i tak ale může diskuse být 

přínosným pramenem pro vhled do vyjednávání o vzhledu nějakého textu na Wikipedii. 

Důležitost diskuse jsme slovy Christiana Pentzolda zmínili již v úvodu kapitoly, 

připomeneme-li si jeho tvrzení, že Wikipedie je „místo diskurzivního vytváření 

paměti…místo, kde je paměť…formována,“136 stane se z možnosti sledovat diskusi kolem 

vytváření nějakého textu na Wikipedii cenný zdroj. Původní text článku o Heleně Biháriové 

vznikl 23. 9. 2006 a od dnešní verze se poměrně značně liší. Text byl editován sto pětkrát 

a podílelo se na něm třicet osm dalších uživatelů.137 Diskuse kolem úprav textu se vedla 

zejména o tzv. Neutral point of view (NPOV)138 Původní text psal o H. Biháriové jako 

o „kapesní zlodějce a prostitutce romského původu, která byla napadena dvojicí mladíků“ 

a následně jimi vhozena do řeky Labe. Hasičům se nepodařilo ji zachránit a utonula. V textu 

se ještě objevuje zmínka o roli Elišky Pilařové a politické odezvě případu.139 U celého textu 

chyběly odkazy na zdroje. Editovat tuto verzi textu začali ostatní autoři již ten den, 

kdy se na Wikipedii objevila.140 První téma v diskusi je právě o NPOV, který byl některými 

autory zpochybněn. Zejména v případě otázky role Elišky Pilařové nebo vsuvky 

o Mlynářově židovském původu.141 Dalším bodem diskuse byl „Rasistický POV-Point 

                                                 

136 PENTZOLD, Christian, Fixing the floating gap: The online encyklopaedia Wikipedia as a global memory 

place. 2008. str. 264 
137https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1&diff=cur&oldid=799134 
138Neutral point of view – nezaujatý úhel pohledu, který je jedním ze základních pravidel Wikipedie. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nezaujat%C3%BD_%C3%BAhel_pohledu 
139Původní text článku: „Helena Biháriová († 15. února 1998 Vrchlabí) byla kapesní zlodějka 

a prostitutka romského původu, která se stala české veřejnosti známou poté, co byla v únoru 1998 ve věku 

26 let připravena o život dvojí mladíků a redaktorkou Českého rozhlasu Eliškou Pilařovou. 

Biháriová byla vhozena v nočních hodinách krátce před půlnocí 15. února 1998 ve Vrchlabí napadena dvojicí 

opilých mladíků a následně jimi hozena do řeky Labe kvůli tomu, že měla údajně jednoho z nich v minulosti 

okrást o 200 korun. Na místo činu byli zavoláni hasičí, kteří by podle svých slov Biháriovou bez problému 

z řeky vytáhli. Věc však "vzala do svých rukou" redaktorka Českého rozhlasu Eliška Pilařová, která svým 

zásahem zapříčinila, že Biháriovou odnesl proud a ta utonula. Mnahá česká média a řada politiků případ 

označovaly za rasově motivovaný. Například tehdejší ministr Vladimír Mlynář, ač původem převážně Žid, 

na pohřbu Biháriové pronášel, že se stydí za to, že je Čech, a aniž by soud o případu rozhodl, požadoval 

pro podezřelé co nejpřísnější tresty. Kvůli tomuto nátlaku na soudní moc a státní zastupitelství, se dostal 

Mlynář do sporu s tehdejším královéhradeckým státním zástupcem Miroslav Antlem, který odmítl obžalovat 

podezřelé pouze na základě politické objednávky. U soudu se rasový motiv činu neprokázal, ale dva 

pachatelé, Jiřího Neffe a Petra Klazar, byli odsouzeni na 8,5 roku a 1,5 roku pro trestné činy vydírání 

s následkem smrti a výtržnictví. Eliška Pilařová byla naopak Václavem Havlem vyznamenána medailí 

za hrdinství.“ Citováno z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1&oldid=799134 
140https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1&dir=prev&action=history 
141Celkový tón textu není nezaujatý, Odstranil jsem zjevně pro pověst Wikipedie nebezpečné věty, které 

je třeba doloži a napsat nezaujatě: Věc však "vzala do svých rukou" redaktorka Českého rozhlasu Eliška 

Pilařová, která svým zásahem zapříčinila, že Biháriovou odnesl proud a ta utonula. a (Mylnář)... ač původem 

převážně Žid, --Li-sung ✉08:08, 24. 9. 2006 (UTC) Citováno z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1 
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of view na Helena Biháriová,“142 kde byly v diskusi zpochybněny zdroje 

a problematizovány některé pasáže textu. Zejména výrok tehdejšího místostarosty Vrchlabí 

Pištory, který měl tvrdit, že smrt H. Biháriové zavinila E. Pilařová.143 Dnešní verze článku 

se původní podobá, zmizela zmínka o spekulacích, že by za utonutí Biháriové mohla 

Pilařová. Rozšířena byla pasáž o reakci veřejných činitelů a byla přidána tvrzení z knihy 

Miroslava Antla „Gaunery nemám rád“, která popisuje Helenu Biháriovou jako prostitutku 

a zlodějku.144 Ukázka z této diskuse je zajímavým vhledem do procesu tvoření textu 

na Wikipedii. Ukazuje, jak autoři přemýšleli o tom, co je pro dané téma důležitá informace, 

jaké používat zdroje a proč. Na Wikipedii se konstruuje vědění skrze konflikt a dnešní verze 

článku nemusí být totožná s tou, kterou najdeme zítra. Dále je patrná snaha o zobrazení 

různých úhlů pohledu. To je zároveň jedno z pravidel Wikipedie, snažit se dané téma 

zobrazit z pohledu více stran. V diskusích se to poté projevuje soupeřením různých 

názorových táborů a dá se říci, že je zde obraz události vyjednáván skrze diskusi mezi 

různými úhly pohledu. 

Dalším z článků v podkategorii Dějiny Romů v Česku je článek s názvem 

Koncentrační tábor Lety. Ten vznikl 2. 4. 2005. Diskuse se vedla hlavně o název článku. 

V roce 2006 jeden z diskutujících zmínil, že o tom, zda se jednalo o koncentrační tábor 

se vedou spory, na což odpověděl jiný uživatel, že právě tyto spory by se na Wikipedii 

neměly přenášet a dostatečné podle něj je ponechat v článku větu: "O tom, zda se má tábor 

označovat jako koncentrační, pracovní nebo převýchovný, se vedou spory."145 Tím diskuse 

skončila. Znovu se s mnohem více příspěvky rozhořela v roce 2016, kdy 2. 9. 2016 navrhl 

jeden z uživatelů upřesnění názvu článku na koncentrační tábor.146 Tato poznámka strhla 

lavinu reakcí, kdy se vyjednávalo o tom, jak článek nazvat a proč. Diskuse se vedla o tom, 

zda by se tábor měl jmenovat tak, jak se mu oficiálně říkalo v dokumentech147 

                                                 

142https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1 
143Další věc, je skandální výrok místostarosty Pištory, který obviňuje Pilařovou ze smrti HB. To je podle 

mě vrchol pokrytectví a spekulace nejtěžšího kalibru, bohužel je v obou verzích článku. Nechápu, kdo takový 

citát bez dalšího vysvětlení a korekce může přidat. Absolutní manipulace, kterou si může dovolit pan 

mistostarosta, ale v objektivním článku by měla být vyvážena podstatnější informací o tom, že za smrt HB 

přece můžou především ti dva skini! -Ladin 10:05, 28. 1. 2007 (UTC) Citováno z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1 
144https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Bih%C3%A1riov%C3%A1 
145https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Lety 
146Navrhuji upřesnění názvu článku na koncentrační tábor. To že tábor byl v letech 1940-42 poněkud 

drsnějším "odloučeným vězeňským pracovištěm" není tak podstané jako, fakt že z něj byly stovky lidí 

deportovány k vyhlazení v Osvětimi. -Jenda H. (diskuse) 2. 9. 2016, 12:50 (CEST) Citováno z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentrační_tábor_Lety 
147Podle mého názoru je vhodné článek pojmenovat tak, jak se to zařízení skutečně česky jmenovalo. 

To zřejmě znamená "Pracovní tábor L." nebo "Cikánský tábor L.". V pozdějších letech své existence měl 
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nebo zda se má jmenovat podle toho, čím byl nejvíce významný.148 Objevilo se i tázání 

po tom, co je z hlediska encyklopedické významnosti důležitější, zda to, jaká funkce tábora 

je určující z hlediska dnešního pohledu nebo používání dobového diskurzu.149 

Poté se diskuse vedla ohledně encyklopedické správnosti názvu. Měl by se tábor v Letech 

označovat podle toho, jak ho dnes vnímáme nebo podle názvu dobových dokumentů, které 

o něm pojednávaly? A hlavně, jaký je důvod přejmenování? Datum, kdy k přejmenování 

článku došlo je totiž stejné jako politický výrok ministra financí Andreje Babiše o tom, 

že tábor v Letech nebyl koncentračním táborem a diskuse o názvu kopíruje dobu, kdy byla 

tato událost medializována.150 Tuto souvislost ostatně zmiňuje i jeden z diskutujících 

wikipedistů.151 Znovu se tedy ukazuje, že Wikipedie silně reaguje na mediální obraz, který 

je o nějaké události zrovna komunikován, což se nejlépe projevuje například při výročí 

nějakých tragických událostí.152 

                                                 

tábor zřejmě charakter fakticky blízký koncentračnímu či sběrnému táboru, ale dávat to přímo do názvu 

článku mi připadá jako porušení WP:NPOV. Analýza a hodnocení toho, co se v táboře dělo, by měla být 

(s uvedením zdrojů) uvnitř textu, a ne v nadpisu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 2. 9. 2016, 14:59 (CEST) 

Citováno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentrační_tábor_Lety 
148Nazvat koncentrační tábor koncentračním táborem může být porušení NPOV? Nezlobte se, ale to mi přijde 

jako opravdu hodně přitažené za vlasy. Pokud vím, tak o tom, že Lety byly v poslední etapě své existence 

táborem koncentračním, mezi historiky není pochyb. Tím je také tábor nejvíce významný, jako shromaždiště 

Romů před jejich odvozem k vyhlazení, takže by to název měl odrážet. I z hlediska 

očekávatelnosti. --Nadkachna (diskuse) 2. 9. 2016, 15:25 (CEST) Citováno 

z :https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentrační_tábor_Lety 
149Z hlediska encyklopedické významnosti je poměrně patrné, že právě fungování jako koncentrační tábor 

je ze zpětného pohledu určující, případně i spory o tom. Naopak třeba i nekritické převzetí dobových termínů 

by mohlo být značně zavádějící a v rozporu s NPOV. Pokud by snad nebylo možné dojít k dohodě, 

zda je určující „pracovní“, nebo „koncentrační“, nabízí se ještě neutrální „Tábor Lety“. --Bazi (diskuse) 

2. 9. 2016, 15:38 (CEST) Citováno z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentrační_tábor_Lety 
150https://www.respekt.cz/politika/babis-zpochybnil-holocaust-v-letech   

http://zpravy.idnes.cz/babis-koncentracni-tabor-lety-dkd-/domaci.aspx?c=A160902_085324_domaci_san 
151To je právě ta mýlka, protože předchozí stav byl „Pracovní tábor Lety“, a to jen od 2. 9. 2016, 10:22. 

V tom skutečně nevidím stav dlouhodobý. Předtím tady 10 let (!) byl název „Lety (tábor)“ a ještě předtím 

asi tři čtvrtě roku název „Lety (koncentrační tábor)“. Bylo by dobré si to nejprve ověřit a případně si odpustit 

osočování z nějakého „silového řešení“ nebo „zneužívání“. --Bazi (diskuse) 6. 9. 2016, 15:49 (CEST) 

Pro úplnost, článek pod původním neutrálním (!), byť třeba ne úplně dokonalým názvem měl denní 

návštěvnost kolem 20 čtenářů, avšak s aktuální kauzou vicepremiéra Babiše vystřelila v prvních dnech 

1. a hlavně 2. září až ke 4 tisícům a následně oscilovala zhruba kolem tisícovky. Do toho však hned onoho 

2. září provedl Ioannes Pragensis přejmenování na, řekněme, poněkud POV (v aktuální kauze stranící) název 

Pracovní tábor Lety.  --Bazi (diskuse) 6. 9. 2016, 16:14 (CEST) Citováno z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Koncentrační_tábor_Lety 
152FERRON M., MASSA P., Studying collective memories in Wikipedia. Dostupné 

z http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/ferrondmpaper.pdf 

FERRON M., MASSA P., Beyond the encyclopedia: Collective memories in Wikipedia. Dostupné 

z http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1750698013490590 
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2.8 Obraz kategorie Rom v rámci Wikipedie 

Jaký je tedy obraz, který vytváří Wikipedie o kategorii Rom? Obzvláště 

u konfliktních témat, jakým je romská historie, zachycuje Wikipedie dynamiku 

komunikativní paměti. Reflektuje momentální mediální obraz a to, jak se ve společnosti 

zrovna nějaké téma komunikuje. Ukazuje se, že je velmi závislá na momentálním mediálním 

obraze. Často jsou články na Wikipedii měněny podle mediální kauzy spuštěné výrokem 

nějakého politika. Reflektuje společenský obraz a reaguje na něj. Autoři textů mohou 

upravovat články podle svého názoru na danou kauzu. Z diskusí se ukázalo, že autoři 

uvažují nad tím, zda by text na Wikipedii měl odrážet současný pohled na dané téma 

nebo lze najít nějaký historický konsenzus, jak se téma zobrazuje. Tato nestálost výkladů 

témat je dána možností upravovat text kdykoliv, encyklopedické heslo (ve smyslu 

klasických encyklopedií), se již aktualizovat nedá. To na Wikipedii se může změnit 

kdykoliv. Osoby hledající stejné téma v jinou dobu tak mohou narazit na odlišné výklady 

stejného tématu. Tím, že máme možnost zobrazit si různé verze textu podle doby 

kdy vznikly, můžeme vysledovat, jakým způsobem se měnil diskurz, kterým se o tématu 

hovořilo a pokusit se vysledovat aktéry, kteří v této změně hráli roli. 
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3 Obraz Romů v učebnicích dějepisu 

Učebnice jsem si jako zdroj pro svou práci vybrala proto, že jde o médium, 

ve kterém by měly dějiny být zachycené v rámci narativu, který je společenstvím právě 

sdílen. Vzhledem k tomu, že ve své práci sleduji obraz Romů, rozhodla jsem se zaměřit 

na vyobrazení 2. světové války, respektive na osudy Romů během ní, což je téma, 

kde předpokládám, že se nějaký obraz kategorie Rom objeví. K analýze jsem zvolila 

učebnice dějepisu pro základní školy. Vybrala jsem učebnice z těch nakladatelství, jejichž 

učebnice jsou na českých základních školách nejvíce používány. Tím, kdo se zabývá 

výzkumem používání učebnic je například Pedagogické centrum v Plzni. To provedlo první 

výzkum v roce 2000. Výsledky průzkumu byly publikovány v časopise Pedagogika.153 

Z jeho výsledků vyplývá, že nejpoužívanější učebnice jsou z dílny nakladatelství Práce.154 

Další dvě nakladatelství, z jejichž učebnic v textu čerpám jsou SPN a Fraus. Z průzkumu 

také vyplývá, že tyto učebnice jsou nejpoužívanější proto, že byly dostupné jako první 

alternativa k učebnicím používaným před rokem 1989, školy je nakoupily a dodnes 

je používají.155 Již v roce 2000 bylo jasné, že životnost učebnic není neomezená a bude 

nutná jejich obměna, prvotním impulzem však nebyl nedostatek informací v učebnicích 

nebo to, že by nevyhovovaly osnovám, ale prostý fakt, že se časem začaly opotřebovávat.156 

Není však pravda, že by se neobjevovaly hlasy, které volaly po reformě vzdělávacích plánů 

a přístupu k výuce. „Snaha o reformu vzdělávání se objevovala již od 90.let. Na počátku 

reformních snah stálo několik dokumentů z počátku 90. let. Žádný z nich se však neujal. 

Až v roce 1999 byla publikována analýza „České vzdělání a Evropa“ (takzvaná Zelená 

kniha), která vyvolala první ohlasy pedagogické veřejnosti. V letech 1999-2000 pedagogové 

usilovali o vyvolání veřejné diskuze o potřebách reformovat školství. Akce jako „Výzva 

pro 10 milionů“ však brzy skončily bez většího zájmu veřejnosti. V roce 2000 Rada 

                                                 

153 Dagmar HUDECOVÁ, Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice dějepisu. Pedagogika, roč. 51 (2001), č. 3, 

s. 327-336 
154 “nejvíce vyjádření jsme obdrželi к učebnicím ZŠ, které v ucelené řadě vydalo nakladatelství Práce 

počátkem 90. let.“ Dagmar HUDECOVÁ, Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice dějepisu. Pedagogika, roč. 

51 (2001), č. 3, s. 328.  
155 „Nejfrekventovanější odpověď zdůvodňuje užívání učebnice tím, že jiná ve škole není. Naléhavá potřeba 

nových učebnic byla uspokojena počátkem 90. let vydáním první řady učebnic v nakladatelství Práce. Tuto 

řadu zakoupila většina škol, protože v dané době nebyla jiná na trhu, tím byla výrazná potřeba saturována, 

a protože v zásadě tyto učebnice odpovídaly osnovám (viz 2. sloupek), jiné nebyly masově vyhledávány.“ 

Dagmar HUDECOVÁ, Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice dějepisu. Pedagogika, roč. 51 (2001), č. 3, 

s. 330. 
156 „Dnes jsou knihy zakoupené počátkem 90. let fyzicky opotřebované a je nutná jejich výměna. Proto také 

nyní vzrůstá zájem o zjištění kvality jednotlivých učebnic, které jsou na našem knižním trhu.“ Dagmar 

HUDECOVÁ, Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice dějepisu. Pedagogika, roč. 51 (2001), č. 3, s. 330.   
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pro vzdělávací politiku začala pracovat na strategickém dokumentu, který se měl stát 

součástí dlouhodobého plánu směřování českého školství. Na jeho konci stála v únoru 

2001 takzvaná Bílá kniha (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice).157 

Od roku 2005 začaly všechny mateřské a základní školy v zákonem stanoveném dvouletém 

období připravovat své školní vzdělávací programy (ŠVP).“158 Od roku 2007 je tedy 

v platnosti takzvaná kurikulární reforma, která ovlivnila také formu a obsah nově 

vydávaných učebnic. Ty nyní dostávají doložku ministerstva školství, která říká, zda jsou 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3.1 Kurikulární reforma 

Co vlastně je kurikulární reforma a co je jejím obsahem? Kurikulum je pojem, 

jež má mnoho definic. Slovo jako takové „pochází z latinského slova curriculum (běh, 

závodní dráha, vůz), v přeneseném významu pak vyjadřuje posun po plánované cestě (trase). 

V pedagogice vyjadřoval tento termín původně pouze učivo, později se jeho význam 

rozšiřoval a měnil. V současnosti se uvádí více než stovka definic kurikula, které se vztahují 

k různým vzdělávacím koncepcím a jednotlivým výkladům autorů.“159 

Kurikulum představuje nejčastěji vzdělávací program, obsah vzdělávání 

(co má pedagog žáky naučit), vztahy ve vzdělávání, prostředí pro vzdělávání, jeho průběh 

a výsledky. 

V české pedagogice se pojem kurikulum začal výrazněji používat v 80. letech 

minulého století. Průcha definuje kurikulum v Moderní pedagogice (2005) jako „obsah 

vzdělávání, který zahrnuje veškeré zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech 

ke škole se vztahujících, zejména jejich plánování, zprostředkovávání a hodnocení“.160 

Co přesně tedy znamená kurikulum v českém školství? „V našich podmínkách 

                                                 

157Bílá kniha představuje "systémový projekt, formulující myšlenkové východiska, obecné záměry 

a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu. Konkrétní vize reformy školství v podobě dokumentu Bílá kniha – Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR přetavená do nového školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.), zákona o pedagogických 

pracovnících (Zákon č. 563/2004 Sb.) nebo do zákona o ústavní výchově (Zákon č. 109/2002 Sb.) navazuje 

na předchozí reformní snahy, diskuse a dokumenty, př. "České vzdělání a Evropa" (tzv. Zelená kniha), 

"Výzva pro 10 milionů" a jiné. Celý text dostupný z: 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-

vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-pra

ci-skol  
158https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1364590232-reforma%20%C5%A1kolstv%C3%AD%20v%20C

R.pdf str.6  
159 http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/K/Kurikulum  
160 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005  
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si pod pojmem kurikulum můžeme vybavit především vzdělávací programy na úrovni státu 

a školy. Jedná se o obsahové a organizační předpisy, které jsou určeny především pro učitele 

ve školách k vedení a řízení učebního procesu. Součástí kurikulárních dokumentů jsou 

hlavně cíle vzdělávání, vzdělávací obsah, učební plán, časové dotace atd., to vše pro daný 

typ vzdělání.“161  

Podstatnou otázkou je, proč vlastně školství kurikulární reformou prochází? 

Jde o proces proměny přístupu ke vzdělávání. Hlavním pojmem v této proměně jsou 

takzvané klíčové kompetence. Jejich osvojení by mělo být hlavním cílem vzdělávání. 

Termínem klíčové kompetence „jsou označovány schopnosti a dovednosti uplatnitelné 

v praktickém životě jako třeba umět spolupracovat ve skupině, umět vyjádřit a zastávat 

vlastní názor a podobně. Zásadní cíl reformy by se v kostce dal shrnout do sdělení, že žáci 

by toho měli více umět namísto znát. Tento posun v cílech vzdělávání reaguje na obecný 

vývoj moderní pedagogiky v kontextu celé Evropy (především její západnější části). 

Odpovídá však i na výsledky několika mezinárodních srovnání školských systémů, která 

českému školství opakovaně vytýkají, že se příliš zaměřuje na předávání dat a pojmů 

a že vzdělávání českých dětí schází praktická využitelnost.“162  

3.2 Obsahová analýza zobrazení romského holokaustu v učebnicích 

dějepisu pro základní školy 

Pokusím se tedy analyzovat učebnice od zmíněných nakladatelů, a to vždy dvě 

od jednoho nakladatelství. Jednu, která byla vydána před kurikulární reformou a druhou, 

která vyšla po ní a má doložku ministerstva školství. Nejpoužívanějšími učebnicemi byly 

ty od nakladatelství Práce, z jejich učebnic vybírám Nová doba 3, Druhá světová válka 

a československý odboj, autor Jiří Jožák, rok vydání 1993 a Dějiny moderní doby I. díl. 

Nakladatelství SPL Práce, rok vydání 1999., jde tedy o učebnice před reformou. Toto 

nakladatelství novou učebnici s názvem Moderní doba teprve připravuje, nemohu je proto 

ve své práci použít. Dalším nakladatelstvím je SPN, od kterého čerpám z učebnice Dějepis 

pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. Nejnovější dějiny / Jan 

Kuklík, Jiří Kocian, která vyšla v roce 1999 a Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání, SPN, 

rok vydání 2016. Posledním nakladatelstvím je Fraus. Čerpám z jejich učebnice Dějepis 9, 

                                                 

161 http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/K/Kurikulum  
162https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1364590232-reforma%20%C5%A1kolstv%C3%AD%20v%20C
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rok vydání 2011.163, Jaký obraz tedy tyto učebnice o kategorii Rom vytváří? Mění se nějak 

v průběhu let?  

Pojďme se podívat na jednotlivé učebnice, a to, jak je v nich romský holocaust 

vyobrazen. První analyzovanou učebnicí bude Dějepis Nová doba 3. díl od nakladatelství 

SPL Práce. Napsána byla 1993, schválena MŠMT v roce 2000 a vydána roku 2001. V této 

učebnici se s motivem holokaustu setkáme v kapitole s názvem Pod „ochranou“ a ve stínu 

Německa. Tato kapitola začíná konstatováním, že „Konečným cílem nacistů byla 

germanizace (poněmčení) českého obyvatelstva a prostoru. Prominenti (přední osobnosti) 

říše počítali. Že „rasově vhodná“ část Čechů bude poněmčena. Ostatní měli být buď 

vysídleni nebo vyhubeni.“164 V této samé kapitole se dočteme o rasové perzekuci, 

kde se píše „Ve zvláště těžkém postavení se nacházeli Židé a Romové. Nacisté 

je perzekvovali (pronásledovali) pro údajnou rasovou méněcennost.“165 Zbytek odstavce 

pojednává o Židech a končí větou: „Stejný osud – vyvraždění – měl postihnout i Romy.“166 

Na konci kapitoly se nacházejí otázky s názvem: „Co si zopakujeme“, které jsou: 

„Jak postupovali nacisté v Českých zemích a co zamýšleli učinit s českým národem? Proč 

a jak pronásledovaly fašistické režimy Židy a Cikány?“167 V této učebnici je kladen značný 

důraz na vylíčení Čechů jako obětí. Holokaustu není věnován přílišný prostor. Viníkem jsou 

fašisté a nacisté, Češi, Židé a Romové jsou oběťmi, přičemž u Čechů je kladen velký důraz 

na vylíčení odboje. O osudech Romů během Druhé světové války se píše podmiňovacím 

způsobem, to budí dojem, že k jejich vyvražďování nedošlo. 

V Dějinách moderní doby od nakladatelství SPL Práce (vydáno 1999.) se první 

zmínka o osudech Romů během 2. světové války objevuje v kapitole Norimberské zákony, 

kde se o Romech dočteme „Podobný byl i osud německých Romů. Podle pochybených 

rasových teorií byli spolu s Židy kategorizováni jako neárijci, zbaveni občanství a vystaveni 

stejnému pronásledování.“168 Další zmínka o Romech za 2. světové války je v kapitole 

Holokaust, kde se píše: „Holokaust nebo hebrejsky šoa, bylo v prvé řadě zaměřeno proti 

                                                 

163 JOŽÁK J., Nová doba 3. díl, Druhá světová válka a československý odboj. SPL Práce 1993.  

PEČENKA M., AUGUSTA P., HONZÁK F., LUŇÁK P. Dějiny moderní doby I. Díl, učebnice SPL Práce 

Dějepis 9.roč/1.díl. 1999 

PARKAN F., MIKESKA T., PARKANOVÁ M., Dějepis 9. Moderní doba. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2011. 

VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání, SPN. Rok vydání 2016. 
164 JOŽÁK J., Nová doba 3. díl, Druhá světová válka a československý odboj. SPL Práce 1993. str. 26 
165 JOŽÁK J., Nová doba 3. díl, Druhá světová válka a československý odboj. SPL Práce 1993. str. 27. 
166 JOŽÁK J., Nová doba 3. díl, Druhá světová válka a československý odboj. SPL Práce 1993. str. 27. 
167 JOŽÁK J., Nová doba 3. díl, Druhá světová válka a československý odboj. SPL Práce 1993. str. 30. 
168 PEČENKA M., AUGUSTA P., HONZÁK F., LUŇÁK P. Dějiny moderní doby I. Díl, učebnice SPL 

Práce Dějepis 9.roč/1.díl. 1999. str. 23. 
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Židům. Dále měli být zlikvidováni Romové, ale i další, především slovanské národy (včetně 

Čechů). Na ty měla přijít řada až později, zatím je nacisté využívali jako levné pracovní 

síly.”169 Další kapitolou pojednávající o naší problematice je kapitola Genocida Židů 

a Romů, kde se dočteme, že: „Z rasových důvodů nacisté pronásledovali i romské 

obyvatelstvo. Stejně jako Židé byli i Romové soustřeďováni v koncentračních táborech 

a transportováni do vyhlazovacích táborů. Stejně jako pro Židy i pro Romy usedlé v českých 

zemích znamenala nacistická okupace genocidu (vyhlazení celého národa) – zahynulo jich 

šest tisíc, přežilo okolo tisíce.”170 Téma se tedy v učebnici objevuje. Romové jsou 

vyobrazeni, jako etnikum, jež potkal podobný osud jako Židy – osud oběti. Dosadíme-li 

k tomu obraz viníka jde o nacistu, popřípadě Němce.171 O roli příslušníků nějakých jiných 

národů nebo o existenci romských koncentračních táborů na českém území se v textu 

nedočteme. Dokonce v rámci textové analýzy lze některé pasáže vykládat tak, že se rasové 

zákony týkaly pouze německých Romů. Zavádějící je přívlastek německých Romů, protože 

může budit dojem, že Romové mimo Německo pronásledováni nebyli. V tomto smyslu 

je zajímavý i popis holokaustu, kde je v případě romského holokaustu použit podmiňovací 

způsob a vedle toho položeno tvrzení, že měly být zlikvidovány i slovanské národy, 

což vede k domněnce, že Romové vyvražďováni nebyli. Tento dojem odstraní kapitola 

o genocidě Židů a Romů. V rámci celé učebnice jsou za hrůzy války odpovědní nacisté 

a Němci. Je-li zmiňován český element, pak pouze jako oběť. Hybateli dějin jsou nacisté. 

Další zkoumaná učebnice je o celých dvanáct let mladší. Vyšla v roce 

2011 v nakladatelství Fraus. V této učebnici se první zmínka o Romech během 2. světové 

války objevuje v kapitole Charakter války. Ta začíná vyobrazením barevných trojúhelníků, 

které označovaly vězně v koncentračních táborech. Dozvíme se tak, že Romové měli hnědý 

trojúhelník a že terčem pronásledování byli také například homosexuálové. Tato kapitola 

je rozdělena do podkapitol, z nichž jedna nese název Vyhlazovací válka - programové 

vraždění. V té se dočteme: „Jejím charakteristickým rysem byly vraždy, vězení 

a koncentrační tábory. Cílem byla likvidace nebo porobení celých národů. Na prvním místě 

měli být zcela vyhlazeni Židé, ale podobný osud s nimi do značné míry sdíleli i Romové 

                                                 

169 PEČENKA M., AUGUSTA P., HONZÁK F., LUŇÁK P. Dějiny moderní doby I. Díl, učebnice SPL 

Práce Dějepis 9.roč/1.díl. 1999. str. 79.  
170 PEČENKA M., AUGUSTA P., HONZÁK F., LUŇÁK P. Dějiny moderní doby I. Díl, učebnice SPL 

Práce Dějepis 9.roč/1.díl. 1999. str. 92.  
171 „Většině Němců byl osud jejich Židovských spoluobčanů nejen lhostejný ale pronásledování Židů přímo 

podporovali.” Citováno z Pečenka M., Augusta P., Honzák F., Luňák P. Dějiny moderní doby I. díl. 

Nakladatelství SPL Práce, rok vydání 1999. str. 23. 
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a tělesně a psychicky postižení nebo homosexuálové bez ohledu na národnost. Krutá 

budoucnost čekala i příslušníky slovanských národů. Po válce jich měla být část povražděna, 

ostatní měli být přesunuti na jiná území nebo poněmčeni.”172 Další podkapitolou, 

kde se objevuje zmínka o Romech je Holokaust (šoa) – konečné řešení židovské otázky, 

v té se píše: „Po vypuknutí války nacisté v duchu své rasové ideologie přistoupili 

k hromadnému vraždění Židů a Romů.”173 Dále se v této podkapitole píše pouze o Židech, 

kteří jsou oběťmi a nacistech a německých obyvatelích, jež jsou viníky. Samostatnou 

podkapitolou je Vyvražďování a perzekuce Romů, což je krátký odstavec s konstatováním, 

že pronásledováni a určeni k likvidaci byli také Romové. Byli „posíláni do likvidačních 

koncentračních táborů“ a „Během války byli pronásledováni i na nacisty okupovaných 

územích.“174 V pravém okraji učebnice se nacházejí doplňující informace či otázky 

a u této podkapitoly najdeme poznámku „K čemu sloužil tábor v Hodoníně u Kunštátu?“ 

s odkazem na příslušnou stranu učebnice, kde je toto téma probráno. Další kapitolou, 

ve které se dočteme o osudech Romů během 2. světové války je kapitola s názvem 

Protektorát Čechy a Morava 1942-1944. V té je podkapitola Holokaust českých Romů, 

kde se píše: „K likvidaci byli určeni i Romové. Na našem území vzniklo několik kárných 

pracovních táborů, kam byli posíláni muži bez zaměstnání. Nejznámějším se stal tábor 

v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Později v nich byly umisťovány i ženy 

a děti…Od roku 1942 byli Romové posíláni do koncentračních táborů. Celkem bylo 

v hromadných transportech deportováno do koncentračního tábora v Osvětimi II. Birkenau 

nejméně 4870 Romů z Protektorátu. Po osvobození se jich vrátilo pouze 583…Táborem 

v Letech u Písku prošlo za dobu jeho existence (srpen 1942-květen 1943) celkem 1308 osob. 

Katastrofální stravovací a hygienické podmínky spolu s nemocemi měly za následek smrt 

asi jedné čtvrtiny vězňů (327 osob) Přes 500 osob bylo z tábora deportováno 

do koncentračního tábora v Osvětimi.”175 V učebnici jsou u každé kapitoly ještě otázky 

pod textem, ty u této kapitoly znějí: „Zamyslete se, proč Němcům vadili Romové. Jaký 

je dnes vztah Čechů k tomuto etniku? A shrnutí učiva kapitoly ve zvýrazněném rámečku: 

„Po nástupu Reinharda Heydricha bylo zahájeno konečné řešení židovské a romské otázky 

                                                 

172 PARKAN F., MIKESKA T., PARKANOVÁ M., Dějepis 9. Moderní doba. Nakladatelství Fraus, Plzeň 

2011. str. 64.  
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v protektorátu. To znamenalo systematickou fyzickou likvidaci.“176 Oproti staršímu výkladu 

je tento do značné míry rozšířen. Objevuje se zmínka o „kárných pracovních táborech 

pro muže bez zaměstnání“, které se nacházely na českém území. Podle textu se tedy nejedná 

o koncentrační tábory a nedozvíme se, že vinu za úmrtí několika stovek zde uvězněných 

nesou čeští dozorci, či to, že tábor byl celý spravován pouze Čechy. Osudy Romů jsou 

přirovnávány k osudům Židů a vinu na jejich utrpení nesou nacisté. Nově se v učebnici 

objevují otázky, které v případě našeho tématu odkazují na propojení tehdejších událostí 

s dnešní dobou. Viníkem za romský holokaust na českém území je označen Reinhard 

Heydrich a stále platí, že objevují-li se v textu Češi jsou oběťmi a je zmíněno, že byli 

v pozdější fázi také určeni k likvidaci. 

V učebnici Dějepis pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. 

Nejnovější dějiny / Jan Kuklík, Jiří Kocian, která vyšla v roce 1999 u nakladatelství SPN je 

holokaust Romů tematizován stručně, za to však obsahuje informace o táborech v Letech i 

Hodoníně, které jsou nazývány koncentračními. Těmi, kdo je zřídil a provozoval jsou 

nacisté. Zajímavá je komparace s učebnicí nakladatelství SPL taktéž z roku 1999, kde 

zmínka o táborech v Letech a Hodoníně chybí.  

Nejnovější učebnicí je Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání od nakladatelství SPN. 

Toto druhé upravené vydání vyšlo v roce 2016. O Romech za druhé světové války informuje 

podkapitola Počátky pronásledování Židů a dalších osob v rámci kapitoly Hitlerovo 

Německo -: „byly vydány norimberské rasové zákony...první zákon zbavoval německého 

občanství každého, kdo nemohl prokázat „árijský nebo druhově podobný původ”, tedy 

zejména Židy a Romy.”177 Vedle tohoto textu jsou otázky na okraji, které se týkají 

konstatování: „V Německu vedla lhostejnost Němců k židovským sousedům k masovému 

vyvražďování, protože se proti pronásledování Židů nikdo nepostavil hned ze začátku. 

Z toho je vidět, jak může být lhostejnost nebezpečná.” K tomu jsou doplňující otázky, 

z nichž jedna zní: „Existuje v naší společnost také nějaké nebezpečná lhostejnost? Může 

to být lhostejnost vůči nějakým negativním jevům, vůči potřebě nějaké skupiny 

obyvatelstva...” Další zmínka o Romech během 2. světové války je dále v té samé kapitole, 

kde se dočteme, že „Židé nebyli jediní, na koho se nacisté zaměřili. Z rasových důvodů 

pronásledovali i Romy.”178 V rámci kapitoly Československá republika mezi válkami 
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2011. str. 77.  
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je na levém okraji text s názvem Romové, kde se píše: „V Čechách, ale hlavně na Moravě 

se už v průběhu 19. století část romských rodin začala usazovat. Děti Romů usazených 

v obcích musely povinně navštěvovat školu, což také vedlo k pozvolnému začleňování 

Romů do většinové společnosti. Zvláště na Moravě tento proces probíhal zdárně 

a ve 30. letech už někteří moravští Romové studovali i na středních a vysokých školách. 

Většina Romů však stále žila kočovným způsobem, který byl spojen i s některými 

negativními jevy.”179 Dále v učebnici najdeme kapitolu s názvem Vyvražďování Romů 

nacisty, kde se píše, že Romové byli podle nacistů taktéž méněcennou rasou určenou 

k likvidaci, že byli posíláni do pracovních koncentračních táborů a do cikánských táborů 

a posléze do vyhlazovacích koncentračních táborů včetně Osvětimi. Pronásledováni byli 

na území Německa, ale i v okupovaných státech, většině lidí byl osud Romů lhostejný, 

ale existovaly státy, které na opatření vůči Romům nepřistoupily.“180 V rámci kapitoly 

o protektorátu je v učebnici v poznámkách na okraji odstavec s názvem Českoslovenští 

Romové za Druhé světové války, v té se dočteme: „Na podzim 1939 bylo nařízeno trvalé 

usídlení kočujících osob, mezi něž pařili většinou „cikáni”. Ti, kteří neuposlechli, byli 

zavíráni do tzv. kárných pracovních táborů pro „osoby štítící se práce” v Letech u Písku 

a v Hodoníně u Kunštátu. Romové tu tvořili asi jednu pětinu vězňů. Likvidace Romů začala 

za Heydricha. Ze zmíněných pracovních táborů se staly speciální „cikánské tábory”, odkud 

byly celé rodiny odesílány do vyhlazovacích táborů (zejména do Osvětimi-Březinky). 

Z několika tisíc osob se po válce vrátilo do vlasti několik desítek až stovek. Byla 

tak prakticky zlikvidována populace českých Romů, z nichž nemalá část (zvláště 

na Moravě) žila již usedlým způsobem života, začínala se začleňovat do většinové 

společnosti a dosahovala i vyššího než základního vzdělání.“181 Zde je osud Romů taktéž 

připodobňován k osudu Židů a narativ zůstává víceméně stejný. Vinu na jejich osudech mají 

nacisté a lhostejnost Němců, v případě protektorátu Reinhard Heydrich. Tábory v Letech 

a Hodoníně jsou nazývány pracovními, posléze cikánskými tábory. Objevuje se však nové 

vyprávění, a to o českých a moravských Romech, kteří před válkou „žili již usedlým 

způsobem života“ a byli asimilováni a kteří byli z většiny vyvražděni v koncentračních 

táborech. 

                                                 

179 VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání, SPN. Rok vydání 2016. str. 38. 
180 VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání, SPN. Rok vydání 2016. str. 71.  
181 VÁLKOVÁ, V. Dějepis 9, nejnovější dějiny, 2. vydání, SPN. Rok vydání 2016. str. 88.  
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4 Závěr 

V úvodu této práce jsem si položila řadu otázek, nezbývá tedy než se ohlédnout, 

zda jsme na některé z nich získali odpověď, případně proč některé problémy zůstaly 

nezodpovězeny. Základní tázání, jež se vine celou prací, je mediální kontext pojmu Rom, 

vytváření sdílených představ o tomto pojmu, to, jak jej různá média naplňují významem, 

jeho zobrazení v různých typech médií, a význam těchto zobrazení pro kulturní 

a komunikativní paměť Čechů. Na tyto otázky analýza zvolených pramenů do jisté míry 

odpověď přinesla. Diskurzivní analýza Korpusu pro jazyk český ukázala, že způsob, jakým 

se dnes hovoří o kategorii Rom, vznikal z velké části v tzv. „transformační“ době 90. let. 

Tento diskurz je sociálně podmíněný a vytvářel se v době, kdy se do značné míry 

proměňovalo postavení jedince ve společnosti. Objevily se existenční obavy. Pojem Rom 

se začal stávat zrcadlem těchto obav a naplňovat významy zejména sociálněekonomického 

charakteru. Tím nechci říct, že by se podobná stereotypizace neobjevovala v minulosti, dnes 

ale, díky rozvoji internetu a informačních technologií, může být sdílena více než kdy dříve. 

V rámci Korpusu, potažmo tištěných médií, se tedy pohybujeme na úrovni komunikativní 

paměti. Sledujeme proměnu diskurzu pojícího se se slovem Rom a můžeme vysledovat 

i aktéry, kteří se této proměny účastnili. 

Ještě lépe je toto vyjednávání v rámci komunikativní paměti vidět na příkladu 

Wikipedie. Tam totiž můžeme, díky historii jednotlivých textů, a diskuzí k nim sledovat, 

jak se nějaké téma během let proměňovalo a co k této proměně vedlo. V případě Romů 

se v rámci Wikipedie ukázala velká provázanost s tištěnými médii, respektive projevilo se, 

jak autoři článků reagují na společenské kauzy týkající se tématu a na jejich základě 

poté články mění. 

Na poněkud jiném principu by měly fungovat učebnice. Měly by zobrazovat hlavní 

dějinný narativ – vyprávění kulturní paměti. Toto tvrzení je platné pro hlavní vyprávění 

o osudech Čechů během 2. světové války. Tento obraz je vystavěn jako obraz oběti, která 

však nezůstala pasivní, ale jejíž budoucí osud by byl stejný, jako ten, který potkal Romy 

a Židy. Téma romského holokaustu v českém prostředí se do učebnic promítlo 

až po kurikulární reformě, nepřineslo však změnu narativu, ten zůstal v podstatě stejný, 

nezměnily se ani role ve vyprávění. Role Čechů například v rámci táborů v Letech 

a Hodoníně není nijak problematizována a zůstává v intencích masternarativu o obětech 

a vinících. Romové jsou zde jako vedlejší téma, a to často i vizuálně, kdy jsou kapitoly 

o romském holokaustu umisťovány jako doplňující informace na okraje stránek. 
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V úvodu práce jsem si zadala úkol popsat autostereotyp a heterostereotyp Čechů. 

Myslím, že analýzou mnou zvolených pramenů není možné tento úkol splnit. Pramenná 

základna této práce je pro zodpovězení takové otázky příliš řídká. Závěry, ke kterým 

v jednotlivých kapitolách docházím, se týkají spíše provozu zkoumaných médií a obrazu 

pojmu Rom, který vytváří. Do jisté míry můžeme hovořit o autostereotypu 

a heterostereotypu v rámci kapitoly o Korpusu, kde poměrně silně vystoupil na povrch 

heterostereotyp Roma – nepracuje, nemá kde bydlet, neplatí nájem, žije ze sociálních dávek 

je hlučný atp. Autostereotypem je do jisté míry opak tohoto obrazu, tvrdit však, 

že je to celistvý autostereotyp, by bylo zjednodušení. Zároveň se s tím, jak chceme sami 

sebe vidět, setkáváme v učebnicích. Zde vystupuje do popředí snaha o poskytnutí 

co nejpřijatelnějšího obrazu společenství, takového, s nímž se můžeme a chceme 

identifikovat. Autostereotyp Čechů, zprostředkovaný narativem o válce, tedy obsahuje 

informace o tom, že jsme byli oběťmi nacistického režimu, a zároveň ale klade velký důraz 

na odboj, čímž ukazuje statečnost členů tohoto společenství. Tento obraz není 

problematizován otázkami spolupráce s nacistickým režimem a zajímavé je, 

že ani v novějších učebnicích není tematizováno vyhnání německého obyvatelstva. Je však 

patrné, že probíhá společenská debata, jež se projevila ve formě kurikulární reformy, která 

přinesla do učebnic nová témata – například romský holokaust. Zatím však jsou tato témata 

pojímána v rámci převažujícího narativu.  

Práce je časově ukotvena od roku 1989 do současnosti. V úvodu jsem položila 

otázku, která měla odpovědět na to, jak se utvářela kolektivní identita po roce 1989 a jakou 

roli v kulturní a komunikativní paměti Čechů kategorie Rom hraje? Do jisté míry je reflexí 

pojmu Rom možné dojít k odpovědi, že zobrazuje nesnadnou transformaci společnosti 

po roce 1989, kdy se naplnil socio – ekonomickými významy, které reflektovaly hlavně 

existenční obavy majoritní skupiny. Tento obraz je však podmíněn médiem, jež jsem 

pro analýzu používala a zároveň nastaveným filtrem, konkrétně slovem nepřizpůsobiví, 

které jsem pro diskurzivní analýzu použila. Je tedy zřejmé, že výsledky, ke kterým jsem 

došla, jsou podmíněny touto volbou. To, že je téma Romů živé, se projevilo při zkoumání 

tohoto hesla na Wikipedii, zejména z analýzy diskusí jednotlivých hesel vyšlo najevo, 

že jde v mnoha případech o konfliktní téma silně provázané s aktuálním mediálním 

obrazem. Toto tvrzení nejlépe ilustruje příklad článků na Wikipedii o táborech v Letech 

a Hodoníně. Zatímco mediálně známý tábor v Letech má bohatou diskusi, ve které se mimo 

jiné řeší, zda šlo o koncentrační tábor či ne. Tábor v Hodoníně, o kterém se v médiích tolik 

nemluví, má diskusi o dvou větách a týká se špatného určení zeměpisné polohy Hodonína. 
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Wikipedie se tedy vyjevuje jako médium, kde probíhá neustálé vyjednávání komunikativní 

paměti a zajímavé na ní je, že uživatelsky je spíše používána jako zdroj paměti kulturní. 

Tím mám na mysli hlavně školní praxi, kdy Wikipedie slouží žákům jako jakási učebnice 

nebo zdroj doplňující informace. 

Za cennou zkušenost při vypracovávání této bakalářské práce pokládám práci 

s Korpusem pro jazyk český, který se ukázal jako velmi dobrý pramen pro diskurzivní 

analýzu nebo historickou sondu. Odpovědět na všechny v úvodu vznesené otázky se v rámci 

této práce nepodařilo. K tomu by byla potřeba mnohem větší pramenná základna a nejspíše 

i pokročilejší analytické nástroje, i tak ale myslím, že závěry uvedené v této práci a hlavně 

cesta, která k nim vedla, mohou být zajímavým vhledem do vnímání vlastní kolektivní 

identity. 
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6 Seznam zkratek 

POW Point of wiev 

NPOW Neutral point of wiev 
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