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HOMOLÁČ, Jiří (2009): Internetové diskuse o cikánech a Romech. Praha: Karolinum, 191 
s. ISBN 978-80-246-1515-8.

Monografie Internetové diskuse o cikánech a Romech z pera Jiřího Homoláče díky své transdis-
ciplinární orientaci může zaujmout lingvisty různého, široce vymezeného odborného zamě-
ření. Předem je však třeba upozornit, že autor u čtenářské obce předpokládá základní vstupní 
poučení o metodách diskurzní analýzy. 

V první kapitole publikace, kterou tvoří komentáře hlavních přístupů diskurzní analýzy 
interetnických vztahů, si J. Homoláč vytváří pevnou půdu pro vlastní zkoumání internetových 
diskusí. Kriticky posuzuje dvě hlavní školy diskurzní analýzy – sociokognitivní a diskurzně-
-historickou a diskurzní psychologii.

Od charakteristiky těchto metod autor směřuje k jejich usouvztažnění s problematikou 
vztahů mezi majoritou a Romy. Diskutuje relevanci těchto přístupů, řekněme jejich diagnos-
tické možnosti vzhledem k rozkrytí konkrétní formy interetnických vztahů. Můžeme říci, že 
v tomto směru má Homoláčova práce, byť jako autor textu si tuto ambici neklade, významný 
sociologický, etnologický, a, což ovšem odporuje jeho obezřetnosti vůči nenáležitým genera-
lizacím, celospolečenský přínos. Ten už ostatně předznamenává Foucaultovo pojetí diskurzu 
jako „síly utvářející svět“ (srov. s. 10).

Úvodem je třeba ocenit, že publikace má jasnou strukturu; výkladovou linii, která krok 
za krokem ověřuje vstupní hypotézu, zvolil autor velmi vstřícně vůči čtenáři, který se může 
v textu bezpečně orientovat.

Práce se skládá ze šesti hlavních kapitol, které vytvářejí kompaktní, zevrubný výklad té-
matu skloubený s metodicky propracovanou analýzou materiálu – internetových diskusí. 
Na první teoretickou kapitolu nazvanou Diskurzní analýza interetnických vztahů navazuje 
kapitola Diskurzní analýza internetových diskusí, v níž dochází ke specifikaci konkrétního typu 
analyzovaného komunikátu. Třetí kapitola Interpretační repertoáry užívané v internetových 
diskusích o Romech představuje dva interpretační repertoáry, které lze s jistým zjednodušením 
charakterizovat jako „protiromské“ a „protiproromské“ (srov. s. 61). Čtvrtá a pátá kapitola 
se zaměřují na dvě dílčí témata internetových diskusí: nejprve na diskuse o migraci Romů, 
kapitola má název Slovenští Romové míří na západ (analýza internetové diskuse o migraci 
Romů), následně na diskuse o „výjimečném“ jedinci zastupujícím Romy – Vlasta Horváth 
SuperStar (analýza diskuse o slušném Romovi). Šestá kapitola je shrnutím autorových vý-
sledků výzkumu. Závěrečné věty sumarizují hlavní přínos publikace, kterým je, autorovými 
slovy, „možnost ovlivnit oficiální diskurz o Romech a diskurz zastánců Romů“ (srov. s. 171). 

Kniha je doplněna seznamem analyzovaných diskusí a dalších internetových textů, čímž se 
nabízí čtenáři četné názorné příklady, prostřednictvím kterých snáze proniká do teoretických 
východisek i autorových explikací. Publikace obsahuje sedmistránkový seznam odborné lite-
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ratury, která autorovi poskytla teoretická i metodologická východiska. Práci uzavírá jmenný 
a autorský rejstřík. 

Položíme-li si otázku, jaký je hlavní záměr autora publikace, J. Homoláč nám podává od-
pověď hned v prvním odstavci své práce: „Tato práce není o Romech. Zabývá se jen tím, 
jak se o tomto etniku píše v internetových diskusích, tedy například tím, jak jejich účastníci 
popisují svoje zkušenosti s Romy.“ O dva odstavce dále se dočteme: „Jiné formy sociální 
praxe než užívání jazyka, tj. např. migraci Romů či jejich pronásledování za druhé světové 
války, však analyzuji výhradně jako objekty utvářené v analyzovaných diskusích, nikoli jako 
něco, co existuje či existovalo mimo texty, v realitě“ (s. 9). Parafrázujeme-li Homoláčova 
slova, můžeme dospět k závěru, že publikace představuje jazykovou reflexi postojů české 
společnosti k romské menšině.

Dále se od autora dovídáme, že jej primárně zajímá, co se z jazykových prostředků může do-
vědět o interakčním jednání. V této souvislosti odkazuje na práce Austinovy a Wittgensteinovy. 
Autorovým cílem je předně popsat jazykové prostředky, které se užívají v psaní o Romech. Co 
se vlastního metodologického východiska týká, je J. Homoláč ovlivněn, jak sám píše, členskou 
kategorizační analýzou (zde se inspiruje hlavně přístupem J. Nekvapila, s nímž ostatně také 
dlouhodobě spolupracuje) a diskurzní psychologií. 

Teoretická báze práce je představena třemi subkapitolami, v nichž jsou postupně popsány 
a kriticky zhodnoceny tři základní vybrané přístupy: sociokognitivně orientovaná analýza 
diskurzu, jejímž hlavním představitelem je van Dijk, dále diskurzně-historická metoda, za-
stoupená především pracemi Reisigla a Wodakové, a diskurzní psychologie v pojetí Pottera 
a Wetherellové (viz výše). Tyto kapitoly mají naprosto pravidelnou strukturu: nejprve autor 
nabízí jejich stručnou charakteristiku, poté si všímá, jak jsou přístupy využívány z hlediska 
interetnických vztahů, následně, a to je nejcennější autorův přínos, tyto přístupy vzájemně 
porovnává, jasně vyjadřuje své stanovisko k nim, explicitně formuluje své výhrady. Čtená-
ři, který je zvyklý se pohybovat v rámci kognitivní lingvistiky, se nabízí, zejména ve vztahu 
k diskurzně-historické metodě, vést jisté paralely s pohledem kognitivní a kulturní lingvistiky. 
I když se autor od tohoto směrování distancuje, je zřejmé, že je s teoretickými východisky 
a pojmoslovím tohoto přístupu obeznámen. To je patrné zejména prezentováním definice 
stereotypu od U. Quasthoffové.

Součástí první kapitoly práce je subkapitola zaměřená na diskurzní analýzu vztahů mezi 
majoritou a Romy. Odrazovým můstkem je vymezení diskurzních a nediskurzních praktik. 
Poté se J. Homoláč věnuje definici pojmu diskurz. Vzhledem k tomu, že jde o klíčový pojem 
celé práce, bylo by podle našeho mínění vhodné, kdyby byl definován hned v úvodu. Autor 
předkládá definici diskurzu z hlediska lingvistiky i z hlediska mimolingvistického. Na toto defi-
niční zázemí navazuje usouvztažnění diskurzní analýzy s charakteristikou diskurzu o Romech. 
Subkapitolu uzavírá Homoláč stručnou charakteristikou neoficiálního diskurzu o Romech. 
Zdůrazňuje, že se zaměřuje jen na jeho malou část – na internetové diskuze. V souvislosti s tzv. 
rasistickým diskurzem upozorňuje na řadu problémů, uvědomuje si např. problematičnost 
vymezení pojmů rasismus, rasista a předsudek.

Druhá kapitola práce ukazuje, jakým přínosem mohou být výzkumy internetových diskusí 
pro analýzu diskurzu. Pro lingvistu je určitě přínosná subkapitola, v níž se dovídá o rozdílu 
mezi diskurzní a lingvistickou analýzou, čímž se může vyvarovat nenáležitému směšování 
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obou typů analýz. Tuto rozdílnost J. Homoláč ilustruje na příkladu pravopisných chyb. V této 
souvislosti máme potřebu dodat, že v recenzované publikaci vidíme jistou komplementaritu 
k dřívější Homoláčově monografii, v níž se zabýval analýzou černých kronik a ve které domi-
novalo autorovo lingvistické ukotvení (srov. A ta černá kronika!, Brno, 1998). 

V závěrech této kapitoly jsou sumarizovány přednosti internetových diskusí z hlediska dis-
kurzní analýzy. „[…] anonymita diskutujících dovoluje zkoumat právě jen to, jak se o nějakém 
tématu mluví, co se o něm typicky říká atd. Jakýkoli odkaz k realitě mimo danou diskusi, tj. 
k osobě pisatele či k čemukoli jinému, se snažím interpretovat jen v rámci dané diskuse, např. 
jako způsob, jak dotyčný dokládá svou způsobilost vyjadřovat se o daném tématu. Druhým 
důvodem je to, že lokální interakce mezi dvěma či více diskutujícími dovolují alespoň částečně 
snížit handicap, který mají analytici psaných textů proti analytikům mluvené komunikace, 
totiž to, že se spoléhají jen na vlastní rozumění textu, na svou kompetenci jakožto analytika 
i jakožto člena dané společnosti“ (s. 60). Toto zdůvodnění je určitě nezpochybnitelné a pře-
svědčivě vysvětluje vhodnost aplikování metody na daný žánr a téma.

Ústřední kapitolou práce je kapitola třetí, která je nazvaná Interpretační repertoáry užívané 
v internetových diskusích o Romech. V úvodní subkapitole jsou představeny hlavní subjekty 
internetových diskusí o Romech: Romové, normální Češi, vyložení rasisti a zastánci Romů. 
Od této kapitoly práci doprovázejí četné vhodně vybrané příklady textů z internetových diskusí 
a dalších internetových textů. Autor sleduje dvojí interpretační repertoár. První interpretační 
repertoár X tvoří prostředky, které převážně používají pisatelé vyjadřující se o Romech ne-
gativně, druhý interpretační repertoár Y převážně používají ti, „kteří říkají, že mít negativní 
vztah k Romům jako takovým není správné. Repertoár Y je tedy spíše ,protiproromský‘ než 
,proromský‘“ (s. 61). Tyto dva interpretační repertoáry jsou popsány ve dvou koncepčně sy-
metrických subkapitolách. 

V rámci interpretačního repertoáru X autor popisuje, jak je konstruovaná kategorie Romo-
vé. Nejprve uvádí výčet pojmenování, která jsou v internetových diskusích pro romské etni-
kum používána. Většinou v této souvislosti veřejnost intenzivně vnímá vztah mezi dichotomií 
(?) pojmenování cikán – Rom, na což také upozorňuje J. Homoláč prostřednictvím odkazů 
na studie zabývající se touto dílčí problematikou. Dále autor odhaluje klasifikací kategoriálně 
vázaných predikátů, jaké vlastnosti se Romům nejčastěji připisují. Za hlavní se považuje: jsou 
paraziti, nechtějí se přizpůsobit většině, poškozují pověst většiny a jsou rasisté. V souhrnu 
autor dospívá ke zjištění, že konstruování kategorie Romové nejvěrněji vystihuje výrok: „Za-
vinili si to sami“ (s. 78), což dokládá autentickými citacemi. 

Na tuto část navazuje popis způsobu, jakým je konstruována kategorie normální Češi. Tady 
se už, jak se ostatně dá předpokládat, s tak bohatým výčtem pojmenování nesetkáme, neboť 
představitelé této kategorie se většinou nijak nepojmenovávají. Co se kategoriálně vázaných 
predikátů týká, do popředí vystupují tyto vlastnosti: jsou slušní lidé, jsou oběťmi Romů – jejich 
negativních akcí, bojí se Romů a nejsou rasisté. Tento výčet je opět doložen citací autentických 
textů a lze jej podle autora shrnout výrokem: „Nazývat věci pravým jménem“(s. 89). 

Poslední část vztahující se k repertoáru X je věnována subjektům, vůči nimž se nositelé 
kategorie normální Češi vymezují. Jsou to domácí politici, cizina, zastánci Romů, resp. obhájci 
lidských práv a česká i zahraniční média. Všechny tyto kategorie jsou představeny opět pro-
střednictvím řady citací textů z internetových diskusí. Tuto část lze shrnout pod pojmenování: 
„Politická korektnost“ (s. 95). Toto spojení dnes patrně mnozí vnímají jako novinářské klišé. 
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J. Homoláč politickou korektnost vzhledem k diskurzu o Romech prezentuje jako celosvě-
tový trend, který se v české společnosti teprve začne projevovat. Toto tvrzení je ilustrováno 
na případu stavby zdi v Matiční ulici.

V rámci interpretačního repertoáru Y se představuje kategorie zastánci Romů. Zde je po-
stupně představeno vystupování z pozice někoho, kdo má pravdu či morální převahu, někoho, 
kdo má intelektuální převahu, a někoho, kdo o Romech ví více než ostatní diskutující.

Dále J. Homoláč stejně jako v interpretačním repertoáru X představuje subjekty, vůči nimž 
se zastánci Romů vymezují. Ty tvoří kategorie rasisté a Češi, resp. český národ. Závěrem této 
části jsou představeny typické prostředky tohoto interpretačního repertoáru: výroky dekla-
rující rovnoprávné postavení Romů, odmítání negativních generalizací Romů a obhajoba 
Romů. V dílčím shrnutí je explicitně formulováno zjištění, které bylo do značné míry možné 
již předjímat: interpretační repertoár Y je polemicky závislý na interpretačním repertoáru 
X. Hlavním rysem sjednocujícím internetové diskuse zastánců Romů je vymezování se vůči 
principu kolektivní viny a podílu majority na současném stavu soužití majority s Romy (s. 110).

Závěry této kapitoly osloví předně ty, kteří se hodlají vydat cestou diskurzní analýzy. Mohou 
je přijmout jako určité doporučení, které je může uchránit od některých chybných kroků. Jako 
inspiraci doporučuje J. Homoláč foucaultovský přístup k diskurzu. Hlavně zdůrazňuje potřebu 
„soustředit se na to, zda se v analyzovaném materiálu mluví/píše z různých subjektových 
pozic; zda se v něm typicky vyskytují různé entity; zda se o stejných entitách říká něco jiného, 
jinak se hodnotí nebo se z nich něco jiného vyvozuje“ (s. 114). Těchto zásad se J. Homoláč 
ve své práci důsledně drží.

Čtvrtá a pátá kapitola jsou zcela názornými, zevrubnými a metodicky velmi propracova-
nými analýzami dvou typů internetových diskusí. Téma první je věnováno plánované migraci 
slovenských Romů a druhé vítězství romského zpěváka V. Horvátha v soutěži „Česko hledá 
SuperStar“. I když se jedná o témata diskutovaná v letech 2004 a 2005, lze z nich vyvodit 
i jisté tendence směrem k budoucnosti a výsledky analýzy diskusí o těchto tématech je možné 
do značné míry zobecnit. V případě V. Horvátha nejde jen o jednoho konkrétního zpěváka, ale 
obecně o představitele romského etnika, který svými schopnostmi a dovednostmi „porazí“ 
Čechy, kteří jsou v daném „klání“ zastoupeni většinou.

Obě kapitoly mají opět identickou strukturu. Po úvodu, který tvoří etnografické pozadí, 
představení dat a vytyčení cílů, následuje u obou témat propracovaná analýza, z níž jsou 
vyvozeny závěry.

V prvním případě autor shrnuje: „[…] pro neoficiální majoritní diskurz o migraci Romů 
je charakteristické, že diskutující volně přecházejí k jiným ,romským‘ tématům a že takové 
rekontextualizace migrace Romů nevzbuzují negativní odezvu nebo jsou dokonce dále roz-
pracovány. Na základě materiálu analyzovaného v dalších kapitolách soudím, že totéž platí 
pro celý neoficiální majoritní diskurz o Romech“ (s. 133). Z citace je zřejmé, v čem spočívá 
ona generalizační potence analyzované diskuse.

V druhém případě bylo možné příspěvky rozdělit do dvou skupin, které vstupovaly do vzá-
jemné interakce: na jedné straně jsou Horváthovi příznivci, na druhé straně jeho odpůrci 
a současně odpůrci Romů vůbec – opět zřetelná generalizace. Na jedné straně byl tábor dis-
kutujících, který Horváthovo vítězství vnímal jako důkaz existence slušných, integrovaných 
Romů, na druhé straně tábor, pro nějž tato situace představovala předzvěst budoucí porážky 
majority. I zde je jasně vyjádřena další relevantní generalizace.
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Závěrečná kapitola publikace sumarizuje Homoláčova zjištění, která jsou formulována 
formou diskuse s představenými teoriemi a opatrnou extrapolací poznatků z vlastních analýz. 
Homoláč na mnoha místech upozorňuje na omezení svých zjištění – je si vědom hranic, které 
nepřekročil, ani tento přesah neplánoval. 

Snad se nám podařilo doložit naše úvodní konstatování, že publikace Internetové diskuse 
o Romech je transdisciplinárně orientovaná, že překračuje tradiční lingvistické hranice. Je 
to dáno již samou povahou diskurzní analýzy. Ta může oslovit jak lingvisty, tak psychology, 
sociology, etnology… Určitě vyvolá zájem těch, které zneklidňuje, jak my, představitelé ma-
jority, píšeme/mluvíme o Romech a jak oni píší/mluví o nás. Tento diskurz nám nastavuje 
současně zrcadlo, jací jsme a jací jsou oni (k těmto závěrům by určitě dospěli představitelé 
kognitivní a kulturní lingvistiky, ale nejen oni). Že se nejedná o homogenní skupiny, že jsou 
dále diferencované, je z Homoláčova textu patrné.

Monografie J. Homoláče určitě může inspirovat k další diskurzní analýze, třeba orientované 
na jinou problematiku a jiný žánr. Současně věříme, že kniha představující názory, postoje 
a emoce vyvolané vztahy Čechů a romského etnika, které jsou konzervované v jazyce, v daném 
případě v internetových diskusích, najde široký okruh čtenářů. Určitě by si to zasloužila, 
vypovídá totiž mnoho o nás samých.


