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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je vzdělávání dětí v období COVID-19 z pohledu romských matek. 

V teoretické části se bude autor zabývat historií Romů v Čechách a na Moravě, dále jejich 

kulturními specifiky. Zvláštní pozornost také věnuje jejich vzdělávání v České republice 

v minulosti i v současnosti. 

V praktické části diplomové práce autor analyzuje jím sebrané texty rozhovorů s matkami, které 

se hlásí k romské menšině. Tématem rozhovorů bude subjektivní prožívání distanční výuky 

jejich dětí, včetně toho, jaké pomoci (psychické, finanční, materiální a jiné) se matkám dostalo 

a co naopak znesnadňovalo distanční výuku dětí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Romové, romská menšina, distanční výuka, COVID-19, nouzový stav, specifické poruchy 

učení, matky



 

 

 

 

ABSTRACT 

The topic of the thesis is education of children in COVID 19 period from the point of view of 

Roma mother. In the theoretical part the author presents the history of Roma population in 

Czech republic and their cultural specifics. Special focus is given to education. 

Practical part then focuses on analysis of interviews and observations of Roma mothers. Focus 

will be given to their perception of online education of their children including evaluation of 

what possible support was offered to them by the state and what obstacles they met in online 

education. 
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Úvod 
Tématem předložené diplomové práce je vzdělávání dětí pražských romských matek za dob 

COVID-19, přesněji od ledna do května 2021. V teoretické části je kladen důraz především 

na specifika vzdělávání Romů a na přístup Romů ke vzdělávání, ale rovněž i na přístup školy 

k romskému etniku. Část teorie je také věnována porozumění distančnímu vzdělávání, a to 

z hlediska legislativy, jeho formám a faktorům, které úspěšnost distančního vzdělávání 

podmiňují.  

Cílem praktické části diplomové práce je zjistit, jaké změny v každodenním fungování 

romských matek přinesla distanční výuka jejich dětí. Bude rozebráno, jakým způsobem 

ovlivnila distanční výuka také život romských matek (co se týče finanční situace a materiálního 

zázemí) a také, jaký se utvořil vztah mezi matkami a učitelem během pandemie. Je kladen důraz 

především na to, jak tuto změnu samy romské matky prožívají a popisují. Důležitým cílem 

praktické části je zjistit, jakým způsobem se s případnými zvýšenými nároky na domácí 

vzdělávání dětí matky i samotné děti vyrovnaly, jaké používaly strategie chování a řešení 

problémů. Nástrojem k těmto zjištěním jsou kvalitativní rozhovory s matkami, případně 

rodinnými příslušníky, například dětmi. Kromě kvalitativních rozhovorů a jejich analýzy jsou 

jako podpůrné prostředky používána pozorování přímo v domácnostech a písemné záznamy  

od respondentů. 

Je důležité porozumět tomu, jak romské matky vnímají školní docházku během distanční 

výuky, abychom v budoucnu byli schopni adekvátně reagovat a adresovat jim vhodnou 

podporu. Je také možné, že se v budoucnu v rámci změn školní docházky budou děti setkávat 

čím dál častěji s distanční výukou, a to i za běžných okolností. Je tedy dobré vědět, jaká rizika 

tento přechod může mít pro romskou menšinu, která má obecně oproti majoritní společnosti 

nižší dosažené vzdělání.   
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1 Teoretická část 

1.1 Historie 

Cílem této části je zejména poukázat na to, odkud Romové pochází, jak byli přijati v Evropě  

i u nás a jak se proměňoval vztah mezi majoritní společností a romskou menšinou, který, jak 

uvidíme níže, prošel mnohými zradami, křivdami, ale i vzájemnou pomocí.  

1.1.1 Původ Romů a romství jako nejasná identita 

O raných dějinách Romů panují mnohé nejasnosti a nepřesnosti, a to dle Anguse Frasera 

i z důvodu, že „prameny z doby, kdy historických zmínek začíná přibývat, navíc pocházejí bez 

výjimky od lidí, kteří stáli vně společenství Cikánů a jejich zprávy jsou ovlivněny předsudky, 

neznalostí a nepochopením“ (Fraser, 1998, s. 12).  

Tyto nesrovnalosti a nepochopení mezi romskou menšinou a majoritní společností můžeme 

vidět již v některých označeních Romů: například „Gypsies“ v anglofonních zemích, „Gitanos“  

ve Španělsku či maďarské „Fáraó“ (faraonův lid), které vycházelo z mylného přesvědčení 

společnosti, že Romové pochází z Egypta (Horváthová, 2002). „Bernhard von Breydenbach 

Romy ve svých poznámkách o pouti z roku 1483 zavrhuje proto, že nejsou ‚nic jiného než 

zrádci a zloději‘, kteří tvrdí, že přišli z Egypta, když přijdou do německých zemí“ (Fraser, 1998 

s.17).  Romové se hlásili k egyptskému původu údajně záměrně vyprávěnou pověstí, aby byli 

považováni za křesťany a požívali výhody plynoucí z cesty pokání: „Dle pověsti putují světem 

v rámci pokání, neboť odmítli poskytnout nocleh Marii s Josefem, prchajícím s malým Ježíšem 

do Egypta před Herodesem“ (Horváthová, 2002, s 12). Představa Romů jako Egypťanů mohla 

být také podpořena tím, že část Romů dorazila do Evropy právě přes Egypt (Říčan, 2000). 

Nicméně v současnosti panuje v literatuře shoda, že Romové pochází prapůvodně z Indie (např. 

Říčan, 2000; Fraser, 1998; Horváthová, 2002), což potvrzují i některé jazykové a genetické 

studie (Mendizabel & kolektiv, 2012). Některé novější genetické studie umisťují původ 

romského etnika konkrétněji do severní/severozápadní Indie přibližně 1500 let před naším 

letopočtem (Rai & kolektiv, 2012; Mendizabel & kolektiv; 2012). Nahlížení na Romy jako 

skupinu sdílející stejné geny problematizuje ale už Angus Fraser, který píše, že pokud 

pokládáme za primární kritéria Romů ta biologická či genealogická, jde o absurdní vymezení, 

jelikož se Romové neubránili mísení s ostatní populací, a tak za dobu, kterou Romové strávili 

v Evropě, má 70 % z nich smíšené předky, pokud by se čtyři manželství ze sta uzavřela  

s neromským obyvatelstvem (Fraser, 1998, s. 13). 

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(12)01260-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982212012602%3Fshowall%3Dtrue
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Dle Horváthové (Horváthová, 2002) se někteří romisté a indologové domnívají, že Romové 

patřili k původním obyvatelům Indie, kteří ale byli podmaněni indoíránskými kmeny Árijců. Ti 

část původních obyvatel pobili a zbylou část si podmanili nově vytvořeným kastovním 

systémem, kterým Árijcům zaručoval vysoké společenské postavení a Romy naopak odsoudil 

na spodní příčky společnosti (Horváthová, 2002). Romisté a indologové dnes předpokládají  

z důvodu kulturních podobností, že mezi nejbližší příbuzné Romů patří Domové, kteří obývali 

severovýchodní Indii (Horváthová, 2002, s. 6). Genetické i některé historické nálezy tak shodně 

poukazují na to, že Romové s velkou pravděpodobní pochází ze severní Indie.  

„Mezi kulturní podobnosti Romů a Domů patří, že se i dnes Domové věnují podobným 

řemeslům, jako jsou řemesla spojená s romskou tradicí“ (Horváthová, 2002). „Romové se sice 

nikdy nevěnovali jednomu z typicky domských profesních oborů – rodové genealogii (zabývá 

se výkladem vývoje rodů), přesto mají s genealogy cosi společného. Indičtí domští genealogové 

poskytují ostatním (i vyšším) kastám službu uchovávání a prezentace rodové paměti ústní 

formou; při různých příležitostech jsou zváni, aby ve verších a za hudebního doprovodu zpívali 

o historii toho kterého rodu. Musí podržet v paměti velké množství veršů, ač jsou často 

negramotní. Srovnatelná disproporce mezi neznalostí písma, a tedy neexistencí literatury, ale 

zato velmi rozvinutou ústní lidovou slovesností, existuje i u Romů.“ (Horváthová, 2002, s. 6)  

Dle Horvátové dále historikové předpokládají, že „Domové měli před vpádem nájezdníků 

vlastní stát a mohli tvořit samostatné etnikum. Toto etnikum bylo posléze podrobeno a stala se 

z něj ‚množina mnoha okrajových kast a podkast‘, což dokládá i současné postavení domských 

kast v Indii“ (Horváthová, 2002, s. 6). Domové vytvořili vlastní stát a měli poměrně vyspělou 

kulturu, což je důležité období Romů sloužící jako argument, pokud by se chtěli bránit proti 

názoru některých odborníků či rozšířené představě veřejnosti, že Romové měli vždy nízké 

sociální postavení.  

Nelze však o Romech migrujících do Evropy v průběhu staletí mluvit jako o jedné homogenní 

skupině. Migrující romské skupiny se lišily nejen způsobem obživy, dialektem, kulturou, ale  

i tím, jak vycházely s majoritní společností a jak se společnost chovala k nim. (Říčan, 2000) 

Dle Frasera (Fraser, 1998) také neexistuje žádné jednotné pojmenování, kterým by se sami 

Romové označovali. Romové v Rumunsku se označují „Roma“ (muž), „Kaele“ ve Finsku, 

„Sintí“ v Německu a podobně. Přestože vnímají poměrně jasné dichotomické vymezení mezi 

sebou a „gádži“ (neromy), vymezení mezi sebou navzájem selhává a není tak jasné. Mnoho 

z těchto různých společenství se považuje za jediné opravdové „Cikány“. Fraser také naráží na 
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to, že jazyk Romů byl již při migraci z Indie nejednotný a plný dialektů, v současnosti má 

romština v Evropě více jak 60 dialektů (Fraser, 1998). 

Přestože má současná vědecká literatura poměrně jasnou představu o zemi původu Romů, 

kterou je Indie, není samotné vymezení Romů tak jednoznačné. Nelze o Romech hovořit jako 

o homogenní skupině, kterou lze jednoznačně určit geneticky, jazykem či způsobem života.  

1.1.2 Příchod do Evropy a vnímání obyvatelstva 

„Romové odešli ze své rodné Indie pravděpodobně kvůli obživě, přičemž Indii opouštěli  

ve vlnách. Do Evropy dorazili Romové v první vlně před rokem 1000 přes dnešní Turecko, 

další slabší proud dorazil o sto let dříve přes Egypt a severoafrické pobřeží do Španělska.“ 

(Říčan, 2000, s. 15)  

Po roce 1400 se po střední Evropě pohybovaly poměrně velké romské skupiny vedené stařešiny, 

kteří si vedli obratně v diplomacii. Například romský král Sindel se vydával za kajícníka  

a získal tím spolu se svými vojvody ochranu od německého císaře a českého krále Zikmunda  

a později i ochranný list od samotného papeže. Romové měli putovat 7 let jako kajícníci  

a z toho jim plynula ochrana, pomoc a almužna od křesťanského obyvatelstva (Říčan, 2000). 

Toto pozitivní přijetí národa, který se chce kát za své hříchy, netrvalo dlouho. Již pět let po 

ustanovení ochranného listu od papeže je v roce 1427 pařížský arcibiskup exkomunikoval, 

z Romů se stali štvanci a začalo období jejich pronásledování. Romové byli podezíráni, že 

špehují pro Turky nebo že zakládají požáry, dalším důvodem této změny v očích obyvatel  

(a především církve), byly také jejich magické praktiky, které byly pokládány za bezbožnost 

(Říčan, 2000). Navíc se postupem času více ukázalo, že „vztah Romů k církvi byl velmi vlažný 

v porovnání se středověkým Evropanem, který dodržoval veškeré náboženské rituály a normy. 

Přestože se Romové většinou považovali za křesťany, nepovažovali dodržování křesťanských 

rituálů a zvyklostí za důležité a příliš ani neuznávali církev jako prostředníka mezi sebou  

a Bohem“ (Horvátová, 2002, s. 15). 

Po období přijetí tedy následovala perzekuce ze strany evropských zemí, která se v každé zemi 

a v různých časech lišila intenzitou a způsobem (Říčan, 2000; Horvátová, 2002). V 16. století 

dochází k zesílení protiromských represí, změna souvisí s rozvojem sociální a hospodářské 

struktury evropských zemí, kdy cizí výrobci byli bráni za potenciální konkurenty (Horvátová, 

2002, s. 20). 

„Na území našeho státu začínají protiromské represe rokem 1538, kdy měli být dle moravského 

zemského sněmu Romové z moravského území do 2 týdnů vykázáni, v Čechách se jedná  
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o mandát českého krále a císaře Ferdinanda I. z roku 1545, které má podobné znění jako 

moravské nařízení“ (Horvátová, 2002, s. 20). „Ke zpřísnění nařízení dochází roku 1556, kdy 

při dopadení měli být muži mučeni, poté trestáni na hrdle, ženy a děti neměly být topeny, jak 

se dělo do té doby, ale využívány k práci“ (Horvátová, 2002, s. 20). Intenzivnější represe vůči 

Romům vyvolávalo nové královské nařízení či pokud Romové vyvolali u místních nelibost, 

například nekalou činností (Horvátová, 2002). 

V době třicetileté války se Romové na naše území hojně vrací, jelikož z nedůslednosti 

způsobené válkou nejsou tolik postihováni. Avšak to se po třicetileté válce mění a od roku 1697 

jsou Romové považováni za psance, jejich pobyt je na našem území nelegální a kdokoliv je 

může beztrestně zabít (Horváthová, 2002).  

Tímto způsobem postupovala proti Romům většina tehdejších Evropy až do druhé poloviny  

18. století (Fraser, 1998). Tato část historie zcela jistě položila základy nedůvěry mezi majoritní 

společností a Romy, kteří vnímali majoritní společnost v té době jako svého největšího nepřítele 

(Horváthová, 2002). V této době se také zvýrazňují rasové předsudky a stereotypy, kdy jsou 

uplatňovány represe vůči tulákům a „líným žebrákům“ (Fraser, 1998).  

„Navzdory královským nařízením obyvatelstvo často Romy ochotně tolerovalo, 

pravděpodobně z části ze soucitu a solidarity a z části z toho, že byli zajímaví cizinci  

a zákazníci, ale také jelikož byli stále užiteční svými službami a zbožím“ (Říčan, 2000, s. 17). 

Fraser též píše, že nařízení naštěstí nebyla uplatňována poctivě „díky tichému nesouhlasu části 

populace, díky zkorumpovanosti místních úředníků a jistě i díky špatnému fungování většiny 

bezpečnostních složek“ (Fraser, 1998, s. 111). Jsou zprávy o mučení, zabíjení, vypovídání ze 

zemí či nucených pracích, ale také byly dávány děti na převýchovu do neromských rodin. 

(Říčan, 2000).   

Některé romské skupiny žily parazitickým způsobem života, tj. z almužen či krádeží, zatímco 

jiné skupiny se snažily uživit svou řemeslnou prací, avšak jejich ekonomické a sociální 

postavení bylo ve středověké Evropě špatné. Jako nově příchozí Romové nepatřili do místních 

cechů, které kontrolovaly řemeslnou výrobu, a tak se mohli uplatňovat jen okrajově 

doplňkovými řemeslnými výrobky, aby nekonkurovali místním výrobcům. Z toho důvodu také 

mnoho Romů udržovalo kočovný způsob života, jelikož hledali nová odbytiště svých výrobků. 

Odměnou jim většinou byly spíše naturálie než přímo peníze. Druhým způsobem obživy bylo 

bavení veřejnosti, přičemž na aktéry této zábavy se lidé dívali s despektem a opovržením. I tyto 

skupiny se někdy dopouštěly, ve snaze uživit se, krádeží či pytlačení, což následně vytvořilo 

antipatie obyvatelstva k Romům obecně (Horváthová, 2002). 
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V některých částech Evropy se dokázali Romové usadit a začlenit do ekonomické struktury 

dané země, například od 13. do 14. století na ostrově Korfu či v rumunských knížectvích, kde 

byli bráni za levnou pracovní sílu, ale i za zručné zpracovatele kovů. V rumunských knížectvích 

se stali tak nepostradatelnými, že byli zbaveni osobní svobody a byli zde drženi násilím  

(Horváthová, 2002; Fraser, 1998). 

Po shrnutí lze konstatovat, že ačkoliv Romové přišli do Evropy pravděpodobně za obživou, 

z jejich ekonomických, náboženských a odlišných kulturních zvyků a způsobu života je možno 

odvodit, že se určité části Romů nepodařilo začlenit do majoritní společnosti. Romové se tedy 

v některých případech uchylovali z důvodu obživy ke krádežím, což opět podněcovalo  

k pronásledování a netoleranci ze strany majoritní společnosti a vytvářelo příkop mezi 

majoritou a Romy. Pronásledování či tolerance romského etnika se v průběhu času měnily 

z různých důvodů (nová královská nařízení, třicetiletá válka, antipatie obyvatelstva).  

1.1.3 Romové v českých zemích od 18. století do roku 1989 

Pronásledování Romů pokračuje i na začátku 18. století, ale začíná zde být snaha legitimizovat 

přítomnost Romů a začlenit je do společnosti, především z ekonomických důvodů. „Marie 

Terezie byla svým zákonem z roku 1761 první, kdo začal prosazovat asimilační politiku“ 

(Říčan, 2000, s. 17). Jednalo se ale spíše o „toleranci určitých romských rodů výměnou 

za mnohá omezení. Takzvaní regulovaní cikáni dostávali povolení k pobytu, nicméně jejich 

další pohyb na daném území podléhal přísné kontrole“ (Fraser, 1998, s. 267).  

Romům bylo uloženo, že mají „pracovat v zemědělství, oblékat se jako ostatní, plnit povinnosti 

nevolníků vůči vrchnosti a náboženské povinnosti vůči církvi – a pod trestem 25 ran holí 

nemluvit romsky. Nesmějí si nechat ani svá bezbožná cikánská jména. Jsou záměrně 

rozptylováni, tj. usazováni tak, aby v každé vesnici byla, pokud možno jen jediná romská 

rodina. Nabízí se jim i půda, dobytek a nářadí“ (Říčan, 2000, s. 17).  

V asimilační politice posléze pokračoval i syn Marie Terezie císař Josef II, který „ve svém 

nařízení z roku 1782 kladl důraz na školní docházku dětí, vyučení romské mládeže, povinnou 

návštěvu bohoslužeb a zlepšení hygienických podmínek“ (Fraser, 1998, s. 268). 

Romské usedlosti se především na Moravě v 19. století rychle rozrůstaly, a tak se romské rodiny 

začaly z důvodu obživy věnovat dalším povoláním, například nádenické či sezónní práci pro 

„gadže“. Tím se částečně prolamovala izolace Romů od majoritní společnosti, avšak pod tlakem 

okolí si Romové stavěli „cikánské tábory“ mimo hlavní zástavbu (Fraser, 1998). Cikánské 
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tábory se skládaly především z nuzných obydlí (Říčan, 2000). „Romové se usazovali částečně 

i dobrovolně, někdy i proti vůli místního obyvatelstva“ (Říčan, 2000, s. 18). 

Mimo Moravu ale žila většina Romů stále polokočovným životem a pořád docházelo někdy 

k bezdůvodnému osočování a napadání Romů, kdy například při hontianském procesu z roku 

1782 bylo neprávem popraveno 40 Romů za vraždy a lidožroutství. Údajné oběti byly posléze 

nalezeny živé a zdravé (Fraser, 1998). Přesto uvedené období znamená zlom  

a poprvé po dlouhých staletích se s Romy počítalo jako se skutečnými obyvateli daných území 

(Fraser, 1998), přestože byli stále defacto považováni za občany druhého řádu, což přetrvávalo 

i v dobách první Československé republiky (Říčan, 2000).  

Velká část Romů stále kočovala a postupně tito kočovníci opět upadli ve větší nemilost 

usedlého obyvatelstva tím, jak industriální společnost 19. století omezovala zdroje obživy 

kočovných Romů. Ti se pak uchylovali k pochybnějším způsobům obživy, například hádání 

z ruky či k žebrotě a krádežím (Říčan, 2000). 

„Podle rakousko-uherského zákona z roku 1885 bývali Romové pro tuláctví trestně stíháni 

vězením a nucenými pracemi, někdy jim byly odebírány děti, bývali vraceni do své domovské 

obce a různým způsobem šikanováni.“ (Říčan, 2000, s. 19) 

Tento zákon uplatňovalo Československo i za období první republiky, navíc v roce 1927 vydal 

Československý stát i přes nesouhlas opozice zákon o potulných cikánech. Nejdůležitější částí 

zákona byla evidence kočovných Romů starších 14 let, kterým následně byla vydána cikánská 

legitimace, jež museli mít neustále u sebe pod hrozbou trestů. Následně se povinnost cikánské 

legitimace rozšířila na všechny Romy, kteří tak byli stigmatizováni a pod neustálou kontrolou. 

Též bylo omezeno kočování, které bylo možné jen za přísných podmínek (Fraser, 1998).  

Velmi temným obdobím našich dějin je pro Romy protektorát Čechy a Morava, kdy dostali 

v roce 1939 příkaz, že se mají do 2 měsíců usadit, jinak budou posláni do pracovních táborů 

(Fraser, 1998). Na území protektorátu žilo okolo 6–7 tisíc Romů (Fraser, 1998; Říčan, 2000), 

kteří byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu označila policie jako osoby bez zaměstnání 

či ty, na které by měla být uvalena preventivní vazba, ti pak byli i s rodinami převezeni do 

„cikánských táborů“. Druhá skupina byla ponechána na svobodě, ale byla důrazně varována, že 

pokud zanechá práce či projeví k práci nechuť, bude též převezena do „cikánských táborů“ 

(Fraser, 1998). Za dob nacistického Německa zemřelo v českých zemích okolo 5000 Romů.  

1000 Romů přežilo, a to i díky liknavosti českých úředníků. Na druhou stranu ale existují  

i záznamy o nelidském zacházení českých úředníků a dozorců vůči Romům (Říčan, 2000).  
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Osvobození a nová komunistická éra se jevila pro Romy zpočátku nadějně. Byl zrušen zákon  

o potulných cikánech z roku 1927 a navíc komunistická vláda poskytla prostředky pro opravu 

a zlepšení životní úrovně Romů na východě Slovenska. Přes tato i další úsilí byl zisk pro Romy 

z důvodu jejich nepochopení malý (Říčan, 2000). V roce 1947 ministerstvo vnitra udává, že na 

území Československa žije přes 100000 Romů, přičemž přes 85000 z nich na Slovensku. Velká 

část Romů žijících na Slovensku viděla Čechy jako naději, jak si zvýšit svůj životní standard, 

podpořenou lákavými slovy náborářů, a tak se mnoho práceschopných mužů stěhuje do 

pohraničních měst a do severních Čech po odsunutých Němcích. Tito muži často jezdili zpět 

domů za svými rodinami na Slovensko (Fraser, 1998). Později v Čechách žijící rodiny zvaly ze 

Slovenska spřízněné rodiny a rasistický odpor vůči nim byl slabý. Nicméně nefungující státní 

správa, chaos v pohraničí a falešná ideologie a lži přinesly zklamání a pro mnohé Romy prvotní 

špatnou zkušenost s naší zemí (Říčan, 2000). 

V padesátých letech ale komunistický režim přichází s koncepcí „řešení cikánské otázky“, která 

byla pojata tak, že Romové mají s majoritní společností splynout, a tedy v podstatě zmizet 

(Říčan, 2000, s. 27). Jednalo se o jakési „přizpůsobení Romů k obrazu řádných občanů“ 

(Fraser, 1998). Až do pádu komunismu se vůči Romům uplatňovala strategie národnostního 

útlaku a paternalistického rozmazlování Romů. Nebyli uznáni jako romská národnost, ale bylo 

jim zaručeno právo bydlení a stálého zaměstnání (Říčan, 2000).  

Romů se zastal i budoucí prezident samostatné České republiky Václav Havel dokumentem 

Charty 77 z roku 1978, kde byli Romové označeni za „nejbezprávnější“ skupinu obyvatelstva 

v Československu a byla odsouzena snaha o zlikvidování romské kultury a přemlouvání 

romských žen ke sterilizaci (Říčan, 2000). 

18. až 20. století přineslo změny v pohledu na vnímání Romů. Z výnosů Marie Terezie  

a Josefa II. byli Romové konečně uznáni jako obyvatelé Rakouska–Uherska, avšak druhořadí. 

Na druhou stranu ale byli tvrdě trestáni, pokud nesplnili požadavky císařství. Protektorát Čech  

a Moravy bylo pro Romy velmi temné období, kdy mnoho z nich zemřelo v pracovních 

táborech. Éra komunistického Československa se tak jevila pro Romy původně příznivě  

a nadějně, avšak po čase přišla deziluze i z důvodu nepochopení Romů státními orgány. 

Praktiky komunistického státu proti Romům byly kritizovány i chartisty.    

Přes snahu českých panovníků v 18. století, kdy Romové získali rovnoprávnější postavení, se 

postupně na území Čech a Moravy vystřídaly různé politické režimy a zřízení, pod kterými byli 

Romové ve větší či menší míře kráceni na svých právech a žádný režim nedosáhl úspěšné 

integrace Romů ve společnosti.  
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1.2 Rodinné zázemí  

Rodinné zázemí ovlivňuje průběh vzdělávání dětí, proto je tato kapitola zaměřena na to, 

z kolika a jakých členů se skládá „typická“ romská rodina, dále budou přiblížena specifika 

romské výchovy a bydlení. 

1.2.1 Romská rodina 

Velmi tradiční pojetí romské rodiny popisuje Fraser ve své knize Cikáni (Fraser, 1998). Dle 

Frasera „hlavní funkční jednotkou je familija neboli širší rodina, ke které patří  

i ženatí synové, jejich manželky, děti a vnoučata. Každá domácnost uvnitř familije (obvykle 

zahrnuje tři generace) se nazývá tséra“ (Fraser, 1998, s. 197). Poláková (2014) rozděluje dále 

familija na pašes familija a dureder familija. Rodinné povinnosti má na starosti především 

pašes familija neboli první, bližší rodina, zatímco udržování kontaktů mezi sebou u dureder 

familije (doslovný překlad druhá rodina) lze vidět spíše jen v segregovaných romských 

komunitách. V českém prostředí se dureder familija setkává jen při výjimečných událostech, 

např. úmrtí významné osoby (Poláková, 2014). 

„Jiný charakter má kumpánija (společenství), kde nejde bezpodmínečně o sdružení rodinných 

členů. Může se naopak skládat z lidí více než jednoho rodu, z příslušníků několika klanů nebo 

velkorodin. Kumpániji spojuje ekonomická potřeba práce a snaha využít určité území, přičemž 

se jejich zisky dělí rovným dílem mezi jednotlivé členy.“ (Fraser 1998, s. 198)  

V rámci kumpánije získává jedinec během svého života různé sociální statusy, které se 

v průběhu jeho života mění. Na začátku života získává statusy, které jsou vrozené (pohlaví  

a fyzické dispozice), postupem času pak statusy připsané (věk a fyzické odlišnosti) a později 

aktivně získané statusy (individuální schopnosti a dovednosti) (Ševčíková in Bakalář, 2004). 

„Jedinec se tak může z role nejníže postavené propracovat (obvykle díky svému věku) až na 

pozici vážené osoby“ (Poláková, 2014, s. 7). 

Dle Frasera v čele kumpánije stojí Rom barón, který kumpániji vede a působí jako prostředník 

mezi Romy a „gadži“ (Fraser, 1998). Mějme ale na paměti, že autor Fraser píše o struktuře 

tradiční romské rodiny před více jak 20 lety, proto se pravděpodobně tato struktura proměnila 

v průběhu času.  

Jak již bylo naznačeno výše, tradiční romská rodina je patriarchální. Starší autorka Davidová 

(1965) uvádí, že „ve všech typech rodin byl svrchovaným pánem muž, žena měla vždy 

podřadné postavení“ (Davidová in Bakalář, 2004, s 41). S genderovým rozdělením rolí souhlasí 

i novější autorka Poláková, která uvádí, že patriarchální rodiny existují především v romských 
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osadách na Slovensku, kde ostře vymezené genderové role stále existují, avšak u integrovaných 

Romů se hranice genderových rolí stírají (Poláková 2014). 

Jaká je tradiční role muže v romské rodině? Největší genderové rozdíly jsou na území České 

republiky u Olašských Romů. Dříve měli muži povinnost vydělávat a zabezpečit rodinu 

finančně. Často ale neměli pravidelný příjem, v takovém případě pak role připadla na ženu. 

V domácnosti muži nepomáhali, kromě oprav bydlení a zajištění topiva. Otec působil spíše jako 

vzor a autorita (Poláková, 2014). 

Jaká je naopak tradiční role ženy v romské rodině? „V tradiční romské společnosti je hlavní 

úlohou ženy mateřství a hlavní životní devizou plodnost. Mnohé ženy dodnes považují za jediné 

svoje životní poslání rodit děti. Žena musí být především dobrou manželkou a matkou“ 

(Poláková, 2014, s. 14). Velmi negativním aspektem patriarchálnosti rodiny je, že muži často 

svou nadřazenost demonstrují i fyzickým bitím, též je u mužů tolerována nevěra, u žen však 

nikoliv (Poláková, 2014). 

Poláková o romské rodině ale píše, že „o ní nelze uvažovat obecně. Skutečnost, jak rodina 

funguje v rámci vlastní komunity i vůči majoritnímu okolí, ovlivňují nejrůznější faktory – 

příslušnost k subetnické skupině, nejbližší okolí, stupeň sociální úrovně, model způsobu života 

a také vztah členů rodiny k vlastnímu romipen1“ (Poláková, 2014, s. 7).   

Navíc „za poslední generace romská rodina zeslábla“ z důvodu vytržení z tradiční velkorodiny 

a ze soudržné obce. Též svou roli hrála sociální politika státu, kdy jsou v některých případech 

odebírány děti rodinám z důvodu nevhodné výchovy (Říčan, 2000). 

Tradiční romská rodina se nazývala familija, kdy se jednalo buď o nejbližší rodinu či rozšířenou 

rodinu, zatímco kumpanija bylo spíše sdružení členů za účelem ekonomického postavení na 

daném území. Obě skupiny mají složitou síť vztahů mezi členy. Původní romské rodiny měly 

silný patriarchální charakter, který se s proměnou společnosti také mění a v současnosti je těžké 

uvažovat o romské rodině obecně, jelikož záleží na mnoha faktorech – příslušnost k „subetnické 

skupině, nejbližší okolí, stupeň sociální úrovně, model způsobu života a také vztah členů rodiny 

k vlastnímu romipen, romství“ (Poláková, 2014, s. 7). 

 
1 „Romipen je v podstatě souhrn pravidel, chování a pocitů spojených s vědomím určité etnické 

příslušnosti, která by měla být vlastní každému Romovi, zkráceně romství.“ (Poláková, 2014, 

s. 27) 
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1.2.2 Výchova dětí 

„Co největší počet dětí je důležitý nejen pro upevnění manželství a postavení ženy 

ve velkorodině, ale i pro sílu vnitřní komunity vůči vnějšímu a dříve nepřátelskému okolí. Jejich 

nepřítomnost je považována za veliké neštěstí a může ovlivnit stabilitu svazku“ (Poláková, 

2014, s. 18). Idealizovanou romskou výchovu popisuje ze svého dětství Demeter: „Dítě neustále 

někdo nosí, někdo si s ním hraje, někdo se ho dotýká, někdo na ně mluví, někdo mu zpívá, 

někdo s ním tancuje a dítě v půlroce sedí, když je mu třičtvrtě roku, chodí a v roce mluví. Nikdy 

není samo a cítí, že je milované. České dítě vstává, když ho rodiče vysypou z postele, třebaže 

se mu chce ještě spát. Musí jíst v přesnou hodinu, i když nemá hlad, a když má hlad, musí 

počkat… České dítě musí jít tam, kam mu rodiče přikážou, i když se mu nechce. Romské dítě 

jí, když má hlad, vstává, když se probudí a jde spát, když je ospalé. Třeba o půlnoci. Nemusí 

být pořád ve střehu, napjaté, aby něco neudělalo špatně…“ (Demeter in Říčan, 2000, s. 46). 

Přestože se jedná o idealizovanou výpověď, ukazuje na určité rysy výchovy, které přetrvávají. 

Romskou výchovu oproti výchově majoritní společnosti metaforicky popisuje Šimíková. 

„České majoritní matky se chovají jako hrnčíři – tvarují děti podle svých představ. Naproti 

tomu romské matky postupují jako zahradníci, kteří o své květiny pečují, zalévají je, hnojí je, 

okopávají, občas něco přistřihnou. Jaká rostlina je nebo bude, záleží na rostlině samé“ 

(Šimíková & kolektiv in Bakalář, 2004, s. 45). Pro romské matky je výchova dítěte založená na 

uspokojování jeho základních biologických potřeb (Poláková, 2014).  

Takováto výchova má pozitivní i negativní aspekty. Říčan vyzdvihuje, že „u romských dětí 

zřídka pozorujeme neurotické rysy, nejsou pod tlakem vysokých nároků jako gádžovské děti, 

je méně tabuizovaných témat, méně vnitřních konfliktů atd.“ (Říčan, 2000, s. 47), zatímco 

Bakalář vidí následek takové výchovy negativně: romská výchova má za následek potíže 

s podřízením se nepříjemné povinnosti, malou odolnost vůči stresu, neschopnost udržet 

pozornost ve škole či neschopnost odložit uspokojení na pozdější dobu (Bakalář, 2004). Bakalář 

dále popisuje, že přísnější výchovu mají dívky, které mají více povinností a odpovědnosti, musí 

zajistit obživu a udržet chod domácnosti (Tomova in Bakalář, 2004). S tím souhlasí i Jakoubek, 

který se účastnil výzkumu v romských osadách, kdy si všiml, že za výchovu mladších dětí mají 

zodpovědnost i starší děti, zejména dívky. Na výchově v osadách se ale podílí všechny ženy 

z širší rodiny (Jakoubek, 2004). Pokud se však podíváme mimo osady: „V českých zemích 

dochází k postupnému otupování ostrých hranic mezi rolí muže a ženy v rodině,  

v integrovaných rodinách je k vidění častější účast muže na výchově i starosti o domácnost“ 

(Poláková, 2014, s. 13).  
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Dle Polákové se stále často setkáváme s nošením novorozeňat a batolat v plachtě na zádech, 

jelikož je praktické, když se starší děti drží za ruce, zároveň to ale znemožňuje komunikaci  

s dítětem. S tímto se ve městě již nesetkáváme, ale tato výchovná praxe v minulosti má dle 

Polákové významný psychologický efekt, kdy stále i ve městech romské matky s dětmi 

nenavazují tolik rozhovory jako matky z majoritní společnosti, kde je naopak kladen důraz na 

čtení, povídání a hraní her (Poláková, 2014).   

Jakmile bylo dítě starší a začalo chodit, výchova připadla na celou komunitu a rodinu, kdy se 

děti učí především pozorováním a nápodobou. Příkazy a zákazy se začaly uplatňovat až 

v moderní době po seznámení Romů s majoritní výchovou (Poláková, 2014). Opět ale vidíme, 

že o romských rodinách nelze uvažovat obecně. Zatímco Dřímal nachází ve svých kazuistikách 

zákazy a tresty, i když uplatňované nedůsledně, Levínská systém trestů a odměn u romských 

rodin nepozoruje a rodina se řídí strategií „když máme, tak dáme“ (Bittnerová, Doubek 

& Levínská, 2014, s. 125).  

„Svět dětí a dospělých není u Romů striktně oddělen, generace vůči sobě nestojí v opozici, ale 

mnohé situace řeší v rámci celého kolektivu“ (Poláková, 2014, s. 20). Jakoubek dále uvádí, že 

v osadách neexistují problémy s dospíváním, jelikož romské děti v období dospívání už nejsou 

vlastně děti a zakládají vlastní rodiny. Identitu člověka navíc tvoří v romských osadách jeho 

zakotvení v rodinné struktuře, proto by jakoby revoltoval sám proti sobě (Jakoubek, 2004). 

Dřímal také mluví o dvou hranicích, které vymezují míru zodpovědnosti a samostatnosti dítěte. 

„První hranice je ve věku mezi 9 až 10 lety a druhá je dána dosažením 15. roku života dítěte, 

přičemž tyto hranice odrážejí míru samostatnosti a delegované zodpovědnosti dětí“ (Dřímal,  

s. 126 in Bittnerová, Doubek, & Levínská, 2014). 

Pokud revolta dospívajících probíhá, tak vůči „gádžovské“ škole, což je často podporované  

i celou rodinou. Děti se mohou také účastnit večerních oslav, nerušeně sledovat jakékoliv 

pořady v televizi či být přítomni konfliktních situací mezi dospělými (Poláková, 2014).  

Kolektivní výchova se promítá i do individuálních potřeb a aspirací jedince. Jakoubek píše, že 

identita a potřeby jedince jsou jednoznačně nadřazeny potřebám rodiny. Jedinec odvozuje 

vlastní identitu od rodinné identity, takže je pro něho poté složité žít mimo rodinu a stává se na 

rodině celoživotně závislý materiálně i psychicky. Rodinná identita mu brání v jeho 

individualizaci a osamostatnění (Jakoubek, 2004). To souvisí i s tím, že „romské dítě nedostává 

cenné věci, které by patřily jen jemu. Předměty jsou sdílené v rámci celé rodiny, v tomto ohledu 

tedy není podporován individualismus, avšak rodiče okamžitě plní očekávání a potřeby dítěte“ 

(Morvayová in Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014). 
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Dle Dřímala má výchova v sociálně vyloučených lokalitách u Romů dvě roviny. Děti jsou 

disciplinované k poslušnosti vůči rodičům a v druhé rovině je apel na učení, které spočívá 

v předcházení problémům. Z apelu na předcházení problémů vzniká to, že tlak v oblasti 

školního vzdělávání je nekoncepční a nárazový. (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014). 

Některá výše popsaná specifika výchovy romských rodin a jejich nepochopení státními orgány 

mimo jiné také přispěly k tomu, že „i dnes je mnohonásobně vyšší procento romských dětí 

v dětských domovech, než odpovídá procentům Romů v populaci“ (Říčan, 2000, s. 47). 

„Během dvou generací nabyli Romové pod tlakem státních úředníků přesvědčení, že dětem 

bude nejlépe v dětských domovech. Dalším faktem, který přispěl ke zvyšujícímu se počtu 

romských dětí v ústavní péči, byl rozpad tradiční velkorodiny. Tím došlo k narušení obvyklého 

způsobu výchovy dítěte více generacemi a větším počtem příbuzných. Osamocená matka si 

velmi často neuměla sama pomoci a odložení dětí do dětského domova viděla jako jediné 

východisko. Přes všechny tyto negativní vlivy jsou romští rodiče odkládající své děti terčem 

odsouzení a nepochopení svých soukmenovců“ (Poláková, 2014, s. 21). „Na konci roku 2010 

bylo v kojeneckých ústavech 1963 chlapců a děvčat. Z nich 403 byli Romové a Romky, tedy 

pětina. Počet malých dětí v domovech postupně klesá. Na konci roku 2015 jich tam pobývalo 

1213. Romských dětí z nich bylo 389, což je 32 %“ (“Romea”, 2015). Ve výchově dětí se začaly 

objevovat dle romských pamětníků více patologické vlivy než v minulosti, například „alkohol 

a drogová závislost rodičů či těžké zanedbávání dítěte“ (Říčan, 2000, s. 48).   

V této podkapitole bylo poukázáno na skutečnost, že výchova romských dětí probíhá do značné 

míry odlišně od výchovy majoritní společnosti, zejména co se týče poskytované volnosti. Dále 

byly zmíněny genderové rozdíly při výchově. Důležitou částí je kolektivní výchova, kdy se 

na výchově nepodílí pouze matka, ale všichni členové rodiny, především ženy. Též výše 

citovaní autoři zmiňují, že u Romů neprobíhá revolta dospívání jako u majoritní společnosti, 

a to z důvodu, že romská identita je založená především na rodinné identitě, což ale pak ztěžuje 

úspěch mimo rodinu ve světě majoritní společnosti. Jedním z negativních důsledků odlišné 

výchovy a jejího nepochopení je stále velké procento romských dětí v kojeneckých ústavech  

a dětských domovech.  

1.2.3 Bydlení 

V České republice kočovali dle Říčana (Říčan, 2000) v minulém století jen Olaši, kteří se dnes 

ke kočování už nevracejí, a část německých Romů Sintů, kteří pracovali v zábavních službách 

se „světskými gádži“ a uchovali si tak polokočovný způsob života. „Romové, kteří k nám přišli 

ze Slovenska, většinou bydleli v nuzných chatrčích východoslovenských romských osad nebo 
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v přirozeně vzniklých ghettech uvnitř či na okraji slovenských měst. Tito Romové obývají 

v naprosté většině ‚gádžovské‘ byty, přičemž preferují byty s pavlačí. Bývají to ovšem byty 

nižších kategorií a mnohem menší, než by potřebovaly jejich velké rodiny“ (Říčan, 2000, s. 37). 

Byty nižší kategorie a menší prostor k žití může být nevýhodou ve vztahu dětí k učení, kdy dítě 

má dle Úmluvy o právech dítěte zákonem dané právo na dostatek prostoru k učení (Říčan, 

2000).  Pokud podle Říčana vidíme opak, měli bychom zakročit.  

Na druhou stranu „se skupinovou kohezí Romů souvisí návyk a potřeba těsné tělesné blízkosti. 

Romům například nevadí (přesněji bychom možná řekli: nesmělo vadit) spát namačkáni v malé 

místnosti“ (Říčan, 2000, s. 53). Z výzkumu Štěchové a kol. vyplývá, že nevhodné využívání 

bytových i nebytových prostorů Romy je způsobeno několika skutečnostmi. Mimo jiné tím, že 

mají specifické kulturní potřeby, kterým tradiční bydlení nevyhovuje. Zcela ideální uspořádání 

svého bydlení však Romové neznají, jelikož vznikalo samovolně během tradičního romského 

způsobu bydlení (Štěchová & kolektiv, 2002). Říčan ve své publikaci S Romy žít budeme, jde 

o to jak popisuje charakteristický způsob užívání bytu, kdy se soustřeďuje domácnost do jedné 

velké místnosti (nejlépe velké obytné kuchyně). Dále uvádí, že vysoká porodnost a časté 

stěhování mnohdy vede k tomu, co by většinová společnost považovala za lidmi přeplněnou 

domácnost (Říčan, 2000).  

Kromě přidělování bytů nižší kategorie, jsou dle zmíněného výzkumu Štěchové a kolektivu 

dalšími negativními jevy v souvislosti s Romy „vystěhovávání do holobytů, dále je to poměrně 

velká koncentrace romského obyvatelstva v jedné lokalitě, což vede až k vytváření ghett, 

a nakonec také ‚vybydlování‘ bytů romským obyvatelstvem“ (Štěchová & kolektiv, 2002, 

s. 38). Štěchová k tomu uvádí, že až v „60 % ze 170 zkoumaných měst probíhá alespoň částečná 

segregace romského etnika“, kdy se koncentrují Romové do několika lokalit nebo činžovních 

domů (Štěchová & kolektiv, 2002, s. 28). 

Problém „vybydlování“ má dvojí příčinu: jde buď o finanční zisk, kdy se prodá vše, co lze 

odmontovat, či se jedná o vandalskou destrukci. Může se jednat o účelnou vandalskou 

destrukci, například zničení poštovní schránky z důvodu ztížení doručení upomínky anebo 

neúčelnou, kdy jde o projev hořkosti, vzdoru a zoufalství proti obydlí „gádžů“ a proti majitelům 

bytů obecně, které Romové vnímají jako své nemilované pány (Říčan, 2000). Z dotazníkového 

šetření Štěchové a kolektivu však vyplývá následující: pouze ve 2 ze 170 měst uvedli pracovníci 

s romskou menšinou, že je problémem neplacení nájmu a „vybydlování“ bytů 

(Štěchová & kolektiv, 2002).  
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„Je třeba konstatovat, že mezi jednotlivými romskými domácnostmi ve městech jsou velké 

rozdíly, což odkazuje na určitou stratifikaci obyvatel, vyjádřenou různými znaky sociálního 

statusu, mezi něž nepochybně patří i kvalita bydlení. “ (Štěchová & kolektiv, 2002, s. 57) 

Někdy se také lze setkat se zanedbaným okolím domů a velmi čistou domácností, kdy 

Hübschmannová považuje tento do očí bijící rozdíl za kulturní danost zapříčiněnou původem 

Romů z indických „metařů“, kdy odpovědnost za čistotu sahá k hranici toho, co člověk 

považuje za své, což jsou prostory vlastní domácnosti, zápraží a dvůr. Autorka dále zmiňuje, 

že k Romům do domácností chodí málo lidí z většinové společnosti, a tak mají zkreslenou 

představu o domácnosti Romů způsobenou tím, že vidí pouze okolí domů (Hübschmannová 

in Bakalář, 2004).   

Dle výzkumu, který si nechalo zpracovat MPSV v roce 2015, bydlí ve vyloučených lokalitách 

přes 100000 lidí, nicméně zde nežijí pouze Romové, přestože ve většině těchto lokalit stále 

tvoří většinu. Romové dle odhadu výzkumníků tvořili menšinu pouze ve 25 % těchto lokalit.  

Lze ovšem pozorovat zlepšení, jelikož v roce 2006 tvořili Romové menšinu v sociálně 

vyloučených lokalitách pouze z 18 % (Čada, 2015, s. 39).  Sociálně vyloučené lokality jsou 

také vnímány jako „romské“, a to i v případě, že v dané lokalitě není většina obyvatel romského 

původu (Čada, 2015). 

Přestože Romové žijí v horších bytových podmínkách, 47 % české populace se  domnívá, že 

Romové mají „rozhodně lepší“, či „spíše lepší“ možnosti při získávání bydlení než většinová 

populace (Tuček, 2019, s. 3).  

Romové mají dle výše zmíněných zdrojů horší přístup ke kvalitnímu bydlení, což může 

negativně ovlivňovat vzdělávání dětí během distanční výuky. Vnímání většinové společnosti, 

co se týče přístupu Romů ke získávání kvalitního bydlení, je ale opačné: téměř polovina 

dotazovaných se spíše domnívá, že mají Romové lepší možnosti získat bydlení než většinová 

společnost. 
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1.3 Vzdělávání Romů 

1.3.1 Inkluzivní vzdělávání 

„Inkluzivní vzdělávání je založeno na právu všech na kvalitní vzdělávání, které splňuje základní 

vzdělávací potřeby a obohacuje životy studujících. Zaměřuje se zejména na zranitelné  

a znevýhodněné skupiny, snaží se plně rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Konečným cílem 

inkluzivního kvalitního vzdělávání je ukončit všechny formy diskriminace a podpořit sociální 

soudržnost.“ (UNESCO in Kohout-Diaz, Bittnerová & Levínská, 2018, s. 236) 

Dle výzkumu Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2019 považují Češi „vzdělání za oblast, 

kde mají Romové nejvíce rovné příležitosti v porovnání s majoritní společností (62 %). Pouze 

22 % považuje možnosti Romů na vzdělávání za horší“ (Tuček, 2019, s. 4). Přes toto veřejné 

vnímání a přes určitou snahu, alespoň deklarovanou, ze strany Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen MŠMT), se dle Zprávy o stavu romské menšiny zdá, že inkluzivní snahy 

nejsou účinné a nelichotivá situace Romů v oblasti vzdělávání zůstává již několik let stále stejná 

(“Zpráva o stavu romské menšiny”, 2019). Za tento svůj přístup je Česká republika kritizována  

i ze strany Rady Evropy, kdy jsou sledovány především kroky učiněné Českou republikou ve 

vztahu k rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. Jedná se o kauzu, kdy skupina  

osmnácti mladých Romů podala stížnost k Evropskému soudu, jelikož byli mladí muži 

v dětském věku umístěni do školy pro žáky s mentálním postižením, což je omezuje v dalším 

vzdělávání a zaměstnání. Evropský soud tuto stížnost uznal a rozhodl, že jsou romští žáci  

a žákyně v českém vzdělávacím systému diskriminováni (“Zpráva o stavu romské menšiny”, 

2019). 

Ve výzkumu Cesty romských žáků ke vzdělání (Moree, 2019), který hodnotí dopady inkluzivní 

reformy v České republice ve vztahu k romské menšině, uvedli respondenti z romské menšiny 

i z majoritní společnosti, že problémem ve vzdělávání jsou vyloučené lokality a chudoba. 

Avšak v návrhu řešení tohoto problému se respondenti liší, což poukazuje to na to, že je potřeba 

řešit inkluzivní vzdělávání Romů v kontextu s dalšími společenskými jevy (Moree, 2019,  

s. 19). Za pozitivum inkluze považují respondenti asistenta pedagoga; naopak někteří nabízí 

jako rozšiřující možnost inkluze sociálního asistenta, který by pracoval s celým rodinným 

prostředím. Školy ve vyloučených lokalitách si zase přejí, aby například měly „lepší materiální 

zajištění pro děti a zjednodušila se diagnostika dětí“ (Moree, 2019, s. 19).  
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Respondenti výše zmíněného výzkumu také odpovídají, že je potřeba pomoci dětem začlenit se 

i v rámci dané třídy v tom smyslu, aby se necítily děti špatně vzhledem ke svému sociálnímu  

a finančnímu statusu (Moree, 2019).  

Z výše zmíněného vyplývá, že inkluzivní vzdělávání v České republice ve vztahu k Romům je 

stále v procesu hledání vhodných nástrojů a jejich uplatnění. Dle doporučení některých 

účastníků pedagogického procesu je také potřeba více než u jiných skupin žáků a žákyň vnímat 

inkluzivní vzdělávání Romů v širším sociálním kontextu. 

1.3.2 Dítě v předškolním vzdělávání 

Předtím než byla v České republice na přelomu let 2017 a 2018 zavedena povinná školní 

docházka předškoláků, tak „velmi málo romských dětí procházelo mateřskou školou  

a výchova v romské rodině zpravidla není dobrou přípravou pro školní práci. Dítě zřídka 

získává zkušenost s knížkou, hračkami, tužkou a papírem (mnohem spíše s televizí a videem). 

Chybí omalovánky, doplňovačky, hádanky, kvízy, stavebnice“ (Říčan, 2000, s. 115). „Výchova 

v rodině probíhá izolovaně od výchovy v rámci vzdělávacího systému majority“ (Bittnerová, 

Doubek & Levínská, 2014, s. 209).  

Dle výzkumu Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (Bittnerová, , Doubek & Levínská, 2014, 

s. 195) je pro obyvatele vyloučených lokalit, včetně Romů, škola individualizovaná uzavřená 

kapitola života, kterou nepřenáší na své děti; rodiče dětem nepředávají znalosti a vědomosti 

nabyté ve škole. 

Romské dítě má již od počátku handicap oproti dítěti vychovávaném v rodině s podnětnějším 

prostředím, resp. v prostředí, které rozvíjí dovednosti vhodné k absolvování školní docházky, 

tedy v prostředí, kde se výchova v rodině a škole překrývá. Romské dítě přichází 

do předškolního zařízení z rodiny dle Kaleji jinak připravené, a to v těchto oblastech: 

• Základní hygienické návyky 

• Psychosociální stránka osobnosti 

• Komunikační potenciál 

• Jemná motorika 

• Elementární akademické poznatky 

• Všeobecné poznatky 

(Kaleja & kolektiv, 2012, s. 129) 
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Nepřipravenost z rodiny na školní požadavky kompenzuje předškolní vzdělávání. Na pozitivní 

aspekty předškolního vzdělávání upozorňuje Žáková či Vágnerová (Vágnerová; 1976, Žáková; 

1976, in Bakalář, 2004, s. 63), kdy se ukazuje, že čím je delší předškolní docházka romského 

dítěte, tím lepších výsledků toto dítě dosahuje (mentální úroveň, sociální adaptace). Dítě se 

velmi rychle přizpůsobuje a dosahuje úrovně ostatních dětí (Žáková in Bakalář, 2004, s. 62). 

Důležitou roli v předškolním vzdělávání Romů hraje také přípravná třída neboli nulté ročníky, 

kdy děti, které prošly přípravnou třídou, mají lepší výsledky než děti, které třídou neprošly 

(Říčan, 2000). Nicméně tato příprava má své limity, studie Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (2009) přišla se zjištěním, že jeden ročník předškolní třídy nemůže zcela nahradit 

chybějící dlouhodobější a intenzivnější přípravu dítěte v mateřské škole (MŠMT in Kaleja & 

kolektiv, 2012). Navíc je zapotřebí brát v potaz, že prezentovaná zjištění Vágnerové a Žákové 

pochází z doby, kdy byly mateřské školy dobrovolné. Mohl se tak projevovat efekt, že 

do předškolního zařízení posílali děti rodiče, kteří byli motivováni a více si cenili vzdělání jako 

hodnoty. Faktory, které dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit ovlivňují školní docházku do 

předškolního vzdělávání, jsou „finanční náročnost zařízení, kapacita mateřské školy 

a z rodinných důvodů věk a počet sourozenců“ (Čada, 2015, s. 75).  

Jakoubek například upozorňuje, že tyto integrační snahy jsou vlastně až mravně pochybné. 

Působí totiž na dítě v období, kdy je nejlépe formovatelné, a tak se nemůže bránit dobře 

míněným integračním snahám, o které ale romská komunita ani nemusí stát, jelikož z jejího 

pohledu narušuje jejich kulturu (Jakoubek, 2004). Navíc minimálně 3 % dětí nenavštěvují 

předškolní třídu, přestože to rodičům ukládá zákon. Mezi tyto děti patří především ty ze sociálně 

a ekonomicky znevýhodněného prostředí, které by však mateřská škola nejvíce podpořila 

v přípravě na základní vzdělání. Lze se domnívat, že se alespoň částečně jedná i o romské 

etnikum, i když přesné statistiky nejsou k dispozici (“Zpráva o stavu romské menšiny”, 2019). 

Předškolním vzděláváním se romské děti naučí mnoho dovedností, které z důvodu svého 

rodinného zázemí postrádají, a je pro ně poté nástup na základní školu snazší. Stále je zde ale 

určité procento dětí, které přes povinnost školní docházky předškolní zařízení nenavštěvují. 

Dále je nutno brát v potaz, že přílišnými integračními snahami mohou romské děti ztratit něco 

cenného ze své vlastní kultury.  

1.3.3 Základní škola 

Obtíže u romských dětí nastávají hned na začátku docházky na základní školu, respektive těsně 

před ní, jelikož je již problémové samotné testování školní zralosti romských žáků a žákyň. Ti 

vychází v průměru podstatně hůře než neromské děti, a tudíž pro ně nelze využít stejné normy 
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(Říčan, 2000). Dle Klímy ale „problém testování romských dětí neleží jen v jazykové bariéře, 

ale až na úrovni uchopování a řešení problémů – řešení analýzou a syntézou, prostorovou 

představivostí. Výkony romských dětí jsou lepší tam, kde lze řešit úlohu mechanickým 

naučením (například testy čtení), dále romské děti jsou lepší ve verbálních testech a subtestech 

než v neverbálních, dále mají slušné vědomosti a dobré porozumění sociálním situacím 

(verbálně). Selhávají v Ravenově testu progresivních matic, Testu intelektového potenciálu 

Říčana, či v kostkách a skládankách ve WISC“ (Klíma in Bakalář, 2004, s. 66– 67). Říčan také 

poznamenává, že už samotná testová situace je dítěti cizí – dítě není zvyklé se rozhodovat 

samostatně či pokládat otázku dospělému „gádžovi“ (Říčan, 2000).  

Překážkou ve vzdělávání Romů je také jednoznačně diskriminace, kdy ředitelé škol nejsou 

motivováni přijmout romské dítě a snaží se ho poslat na jinou školu, aby neměli problémy 

(Říčan, 2000).  

U dětí z romských rodin se dále projevuje ve vzdělávání dvojí jazyková bariéra. „Romské děti 

nepřichází většinou do školy s jiným mateřským jazykem, nýbrž v odlišné podobě češtiny, která 

se v některých romských rodinách a komunitách předává. Odborně se jí říká romský etnolekt 

češtiny“ (Bořkovcová, 2019). 

Odhaduje se, že žáků a žákyň s romským etnolektem češtiny je přes 30000 či více; navíc tyto 

děti mohou mít často zhoršenou slovní zásobu z důvodu sociálně vyloučeného prostředí 

(Bořkovcová, 2019). K tomu se přidává charakteristika romského jazyka, kde se využívá pro 

více českých slov jen jeden pojem v romštině. Například česká slova velký, dlouhý, hluboký  

i vysoký se překládají jediným romským slovem, romština též nemá tolik obecných pojmů 

(Říčan, 2000). 

Romové mají navíc často možnost komunikovat jen s jedinci z nízkých sociálních vrstev,  

a proto komunikují pomocí omezeného jazykového kódu, kdežto škola vyžaduje spíše 

rozvinutý jazykový kód středních a vyšších vrstev (teorie Basila Bersteina) (Říčan, 2000).  

Říčan popisuje, že je romské dítě v prvních ročnících základní školy milé a má dobrý vztah 

s učitelem, nicméně okolo 5. třídy dochází ke zlomu, které nazývá „volání krve“: zhorší se 

prospěch, dítě začne být vzpurné, ztrácí o školu zájem (Říčan, 2000, s. 119).  

Tato přeměna má více důvodů, „zcela jistě je částečně na vině nastupující puberta, dále, že se 

zvýrazňují typické romské fyzické rysy, jimiž dítě začne být pravděpodobně více 

diskriminováno, ale také to, že se začne dítě přibírat k činnostem dospělých“ (Říčan, 2000,  

s. 119). Tohoto soupeření si všiml i etnografický tým Bittnerové a kol. (Bittnerová, Doubek, 
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Levínská, 2014): obyvatelé vyloučených lokalit, které obývají z velké části Romové, staví školu 

proti dospělosti. Škola je chápána jako součást dětství, dospívající chlapci si tedy volí mezi 

prací a školou, zatímco dívky mezi školou a mateřstvím. V případě otěhotnění dívky ihned 

opouští školu a již se do ní nevrací (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014). 

Poslední roky Roma na základní škole jsou většinou plné nudy a neúspěchů, kdy jsou Romové 

frustrovaní, opakují ročníky a odchází ze vzdělávacího procesu s pocitem méněcennosti  

a nenávisti. Důvodem je, že výuka je náročnější na domácí přípravu a dle rodiny se dítě již 

naučilo všechno, co potřebovalo k životu, a není potřeba ho dále ve vzdělávání podporovat 

(Říčan, 2000). 

Proto je pro mnoho Romů nejvyšší dosažené vzdělání pouze to povinné základní, například dle 

Analýzy sociálně vyloučených lokalit, které obývají většinově Romové, má 75 % obyvatel 

pouze základní vzdělání. Počet lidí, kteří vystudují pouze základní školu, se zvyšuje, když je 

lokalita více homogenní, v takovém případě je to až 80 %; zatímco ve více smíšených lokalitách 

dosahuje počet obyvatel se základním vzděláním pouze 70 % (Čada, 2015, s. 74).  

V této kapitole bylo ukázáno, že pro většinu romských dětí je základní škola plná překážek 

od začátku až do konce procesu vzdělávání a pro mnohé z nich je to základní také nejvyšší 

dosažené vzdělání. 

1.3.4 Spolupráce romského rodiče se školou 

Říčan poukazuje na to, že Romové chápou školu jako „bílou, represivní instituci… která by 

mohla rodičům dokonce děti odcizit“ (Říčan, 2000, s. 113). Důvodem dle Jakoubka je to, že 

v romské kultuře se nenachází žádná podobná instituce jako je škola, jak si jí představuje 

majoritní společnost. Proto je pro Romy škola nejen cizí, ale dokonce narušuje tradiční romskou 

kulturu (Jaboubek, 2004). Ke škole se objevuje nedůvěra a dospělí instruují své děti, aby se 

nedaly, ať si na ně ostatní děti nedovolují (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014, s. 197). 

Proto je podle mnoha badatelů důležité nastavit romským rodičům co nejvíce vlídnou tvář, 

projevovat jim respekt a tento vlídný a přívětivý kontakt udržovat po celou dobu školní 

docházky, včetně návštěvy rodičů doma, pokud je to vhodné a možné (Říčan, 2000). Kontakt 

je důležité udržet dle Říčana především s matkou, které je bližší výchova dětí. Často je velmi 

důležité matku vyslechnout a uznat její těžkou socioekonomickou situaci. Přestože je otec často 

hlavou rodiny, o výchovu dětí se v mnohých případech nezajímá (Říčan, 2000). 
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Důležitým aspektem pro rodiče (matky) romských dětí je uznat, že řádně pečuje o dítě, což se 

projevuje např. skrze svačinu, kterou musí mít romské dítě připravenou do školy (Bittnerová, 

Doubek & Levínská, 2014). 

Obyvatelé vyloučených lokalit, včetně Romů, berou školu spíše jako místo, kde je o jejich děti 

postaráno, děti jsou zabezpečené (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014). Tito lidé vidí 

ve škole i další osobní zisky v těchto rovinách: 

• instrumentální (cení si, když někdo absolvuje školu)  

• znalostní (například k výkonu praktického povolání kuchařky)  

• osobnostní (proces individuace člověka) 

• vztahové (dočasná distance posiluje pouto s rodinou)  

(Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014, s. 201) 

Důležitou roli zastává samozřejmě postava učitele či učitelky, kdy romští rodiče neviní 

z případného neúspěchu dítěte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ani vyšší instance, 

ale samotnou postavu učitele či učitelky. V očích rodičů má učitel možnost dítě „potopit či 

podpořit“ (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014, s. 230). 

„Romští rodiče sami v dětství zažili pocity, že jsou na obtíž a bývají citliví na to, že tento pocit 

zažívá jejich dítě. … Má-li tedy učitel o dítě starost, znamená to, že mu není na obtíž. Pomáhá 

mu nejen v oblasti kognitivní, ale i sociální. A to je pro každého rodiče, nejen pro romského, 

podstatné (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014, s. 232). 

Z této kapitoly vyplývá, že pro romské rodiče je často škola doprovázena negativními emocemi 

a zkušenostmi, které promítají i do svých dětí. Avšak důležitá je i role samotného učitele či 

učitelky, která dokáže dle rodičů romské dítě podpořit či poškodit, podle toho, jak moc mu 

učitel pomáhá.  
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1.4 COVID-19 a distanční způsob vzdělávání 

1.4.1 COVID-19 

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Mezi nejčastější 

symptomy tohoto viru se řadí horečka, kašel, únava a ztráta čichu. Dále je možno se setkat 

s bolestí krku a hlavy, nevolností či bolestí svalů. Mezi vážné příznaky tohoto onemocnění patří 

problémy s dýcháním, ztráta řeči či pohyblivosti, zmatení či bolest na hrudi. Vážnější průběh 

onemocnění může vést až k hospitalizaci či k úmrtí nemocného (“Coronavirus disease 

(COVID-19)”, 2021). 

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má většina lidí mírný průběh 

onemocnění. Zranitelní jsou především starší lidé a lidé s chronickými onemocněními. Lidé 

také mohou zažívat postcovidový syndrom, kdy se u nich objevují po prodělání nemoci nové 

příznaky či se stávající problémy opakovaně vrací, a to i více jak po 4 týdnech po nakažení 

COVID-19 (“Centers for Disease Control and Prevention: CDC 24/7: Saving Lives, Protectiong 

People™”, 2021). 

Hrubá míra smrtelnosti (počet úmrtí na počet diagnostikovaných jedinců) na COVID-19 se 

velmi liší dle regionu a dostupnosti zdravotní péče, avšak celosvětově se jedná o přibližně 2 % 

zemřelých (ke dni 22. 11. 2021), avšak nejsou zde zahrnuti jedinci, kteří jsou nakaženi 

bezpříznakově (“COVID-19 Dashboard: the Center for Systems Science and Engineering 

(CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)”, 2021).  

COVID-19 také může způsobit z důvodu svého rychlého šíření zahlcení zdravotnického 

systému, kdy se následně nedostává adekvátní péče všem, co ji vyžadují (“Centers for Disease 

Control and Prevention: CDC 24/7: Saving Lives, Protectiong People™”, 2021). 

Česká republika eviduje k 1. prosinci 2021 přes 30000 zemřelých v souvislosti s COVID-19 

(“Ministerstvo zdravotnictví”, 2021). 

Původ viru se spojuje především s čínským městem Wuhan, kde byl vir prvně objeven v druhé 

polovině roku 2019. Avšak přesný původ viru není doposud znám. Existují dvě hlavní teorie,  

a to, že koronavir unikl z wuchanského Institutu virologie při laboratorní nehodě, či že se 

přenesl z netopýra na člověka a následně se rozšířil do celého světa (“WHO-convened global 

study of origins of SARS-CoV-2: China Part: Joint WHO-China Study 14 January-10 February 

2021”, 2021).  
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1.4.2 Časová linie opatřeních v oblasti školství proti COVID-19  

11. března 2020 označila Světová zdravotnická organizace COVID-19 za pandemii  

a země po celém světě vyhlásily v průběhů dní a měsíců různá opatření, která měla zabránit 

šíření koronaviru COVID-19. Například 84 % zemí k 31. březnu 2020 zavřelo úplně či částečně 

své školy (“Education.org: Data Story of COVID-19 & Schools”, 2021). Při rozhodování o tom, 

jaká zavést opatření proti COVID-19, se politici rozhodovali především mezi třemi oblastmi, 

a to mezi vzděláváním dětí, zdravím všech občanů a ekonomikou (Grob-Zakhary & kolektiv, 

2021). 

Dle nadace Insights for Education bylo Mongolsko první zemí, která zavřela školy, a to již  

27. ledna 2000. Opatření se nicméně šířila rychleji než nákaza a již na konci března 2020, mělo 

96 % ze 101 zemí zahrnutých ve výzkumu nadace Insights for Education částečně nebo úplně 

zavřené školy, což se dotklo celosvětově přibližně 1,5 miliardy dětí. K lednu 2021 přistoupilo 

k alespoň částečnému zavření škol až 98 % všech světových zemí (Grob-Zakhary & kolektiv, 

2021). 

V České republice se objevil první případ COVID-19 4. března 2020 a již 16. března téhož roku 

byly uzavřeny všechny školy v zemi. Česká republika patří k zemím v rámci Evropy, kde byly 

školy zavřené nejdéle (140 dní zcela zavřené, 190 dní částečně k 1. prosinci 2021) 

(“Education.org: Data Story of COVID-19 & Schools”, 2021). Vizte níže Obrázek 1: Trvání 

školních opatření v Evropě. 

 

Obrázek 1: Trvání školních opatření v Evropě, UNESCO, k.1. prosinci 2021 (“Education: From disruption to 
recovery”, 2021) 
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V České republice došlo k úplnému uzavření škol ve třech časových úsecích: v měsících březen 

až květen roku 2020, na přelomu října a listopadu roku 2020 a třetí uzavření následovalo opět 

v březnu 2021 až do 14. dubna 2021 (“Education.org: Data Story of COVID-19 & Schools”, 

2021).  

Grob-Zakhary a koletiv uvádí, že nenašli korelaci mezi počtem úmrtí na COVID-19 na 100000 

obyvatel a počtem dní, kdy byly školy částečně nebo úplně zavřené. Byla nalezena slabá 

korelace mezi ekonomikou a počtem zemřelých, kdy země, které dosahovaly nižšího počtu 

úmrtí na COVID-19, zároveň utrpěly menší ekonomické dopady (méně výrazný pokles HDP). 

Též byla nalezena slabá korelace mezi počtem dní, kdy byly zavřené školy, a ekonomickým 

poklesem (Grob-Zakhary & kolektiv, 2021). To může poukazovat na to, že země, které lépe 

chránily zdraví svých obyvatel, tím zároveň chránily vlastní ekonomiku.  

Mezi země, které byly dle tohoto výzkumu Groba-Zakharyho a kolektivu (Grob-Zakhary & 

kolektiv, 2021) velmi úspěšné v boji proti ekonomickým, vzdělávacím i zdravotním dopadům 

COVID-19, patřily v lednu 2021 například v rámci Evropy Norsko či Finsko; z Latinské 

Ameriky Nikaragua; z afrických zemí pak Beni či Mali (Grob-Zakhary & kolektiv, 2021). 

Výzkumníci spatřují důvody znovuotevření škol ve zmiňovaných zemích jednak ve značné 

společenské shodě na jejich otevření, dále díky adekvátním přípravám na další vlny epidemie a 

v neposlední řadě i díky transparentní a jasné komunikaci mezi autoritami a společností. 

Naopak důvody, proč některé školy zůstaly dlouhodobě uzavřeny, vidí autoři v tom, že 

v zemích jako je například USA, Brazílie či Severní Makedonie, byla vlna COVID-19 

prodloužena, tj. nebyla zaznamenána období nižšího počtu nakažených, kdy existovala možnost 

školy otevřít.  

V některých případech také tyto země upřednostnily minimalizaci ekonomických dopadů 

pandemie (například v Brazílii), případně nebyla tak široká veřejná podpora návratu dětí do 

škol (například v USA). Důležitým závěrem tohoto výzkumu je, že není nevyhnutelné 

upřednostňování ochrany zdraví, ekonomiky či vzdělávání a lze ochránit všechny tyto 

společenské zájmy zároveň (Grob-Zakhary & kolektiv, 2021). 

Téměř všechny státy světa na začátku epidemie přistoupily k uzavření škol z důvodu ochrany 

zdraví obyvatel. Následně se dle epidemické situace a společenské nálady rozdělily země na ty, 

pro které bylo znovuotevření škol priorita a pro které nikoliv. Česká republika patří k zemím 

v rámci Evropy, kde byly školy zavřené nejdéle.   
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1.4.3 Legislativa distančního vzdělávání 

Pojem „distanční forma vzdělávání“ byl zakotven v právním systému České republiky ještě 

před příchodem pandemie COVID-19. Ve Školském zákoně se píše, že „(1) Základní vzdělávání 

se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje  

v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve 

všech formách vzdělávání je rovnocenné“ (Sbírka zákonů, 2020, neuvedeno). Distanční 

vzdělávání je tedy původně určeno jako forma vzdělávání na středních a vysokých školách, 

přičemž základní vzdělávání se dle zákona uskutečňuje za běžných okolností v denní formě. 

Po zkušenostech z roku 2020 byla ale s účinností ode dne 25. 8. 2020 schválena novela zákona, 

která upravuje povinnost distančního vzdělávání v mimořádných situacích, kdy jsou školy 

uzavřeny, případně platí zákaz přítomnosti žáků či studentů ve školách (“MŠMT”, 2020). 

„Školy mají povinnost vzdělávat žáky a studenty v distanční formě, pokud z důvodu krizových 

opatření dle krizového zákona či nařízení mimořádného opatření (nařízení Ministerstva 

zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví) nebo 

z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, žáků 

nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve škole“ 

(“MŠMT”, 2020, s. 7). Metodika též upravuje povinné distanční vzdělávání v mateřských 

školách, případně možnost smíšené výuky, kdy se část dětí vzdělává distančním způsobem 

(z důvodu nemoci či karantény) a část prezenčně (“MŠMT”, 2020). 

Kromě povinnosti škol zajistit vzdělávání distančním způsobem, mají i samotní žáci povinnost 

se tímto způsobem vzdělávat. „Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním 

způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové 

zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním 

způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání“ 

(Školský zákon, 2004).  

Povinnosti zákonných zástupců či přímo žáků spočívají také v omluvení absence žáka na 

hodině, a to ve vymezených případech. Absenci je třeba omluvit při společných online 

hodinách, zatímco v situaci, kdy žák sám vypracovává úkol, který má odevzdat v určitém 

termínu, je dle Metodiky nutné jeho konečný výstup (“MŠMT”, 2020). 

Z výše zmíněného Školského zákona ale také vyplývá povinnost školy přizpůsobit distanční 

vzdělávání podmínkám studenta, včetně jeho hodnocení a způsobu poskytování. Mezi další 

legislativní změny, související s COVID-19, patří rámcový vzdělávací program, který se 
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uskutečňuje v míře odpovídající okolnostem. Dále má MŠMT právo ve zvláštních případech 

měnit zákonem dané termíny a také změnit podmínky ukončení vzdělávání či příjímání do 

vzdělávání (“Školský zákon”, 2004). 

1.4.4 Formy distanční výuky 

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou online či offline výuky, jak je popsáno 

níže. Škola by měla přizpůsobit distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých 

dětí/žáků/studentů, ale i personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních 

pravidlech organizace výuky (smíšené, distanční a prezenční) ve škole rozhoduje její ředitel  

s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy (“MŠMT”, 2020). 

Dle longitudinálního výzkumu Daniela Prokopa a kolektivu Život během pandemie již v první 

vlně COVID-19 v období března až dubna 2020 referovali rodiče, že škola, resp. učitelé, 

komunikují s žáky online přes e-mail, web školy, specializované prostředí, telefonování anebo 

chat. Pouze 4 % dotazovaných uvedly, že s nimi škola nekomunikuje alespoň 1 týdně žádným 

uvedeným způsobem, viz níže uvedený graf. Dle sdělení rodičů komunikoval učitel s dítětem 

ve 46 % každý školní den a s 32 % dětmi několikrát týdně (Prokop, Hrubá & Kunc, 2020).  

Z opačné strany ze zprávy České školní inspekce (dále jen ČŠI) vyplývá, že 90 % škol zapojilo 

všechny děti do distančního vzdělávání bez ohledu na formu a dle odhadu ředitelů škol se do 

výuky v dubnu 2020 vůbec nezapojilo 1 % žáků („Podmínky pro distanční výuku českých žáků 

v mezinárodním srovnání: Sekundární analýza”, 2021, s. 10).  

Online výuka   

„Pojmem online výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá 

zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi  

a softwarovými nástroji.“ (“MŠMT”, 2020, s. 8) 

Online výuku, která u nás probíhala v první vlně COVID-19 od března do začátku prázdnin 

2020, hodnotili žáci a učitelé jako pasivní a silně zaměřenou na samostudium. Pro některé žáky 

bylo při online formě studia navíc těžší se na výuku soustředit. Na druhou stranu ale ti, kteří 

jsou při prezenčním vyučování tišší, dostali dle učitelů příležitost více projevit svůj talent. 

Učitelé také hodnotili pozitivně, že mohli poznat rodinné zázemí dětí (Lánská, 2020). 

Online výuku lze rozdělit na synchronní a asynchronní. Synchronní výuka probíhá tak, že se 

učitelé a žáci propojí dle dohody ve stejný čas pomocí videohovorů a společně se zabývají 

učením. Tento způsob se více podobá prezenční výuce a velkou výhodou je, že jsou žáci spolu 
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v kontaktu (“Microsoft”, 2020). Kromě zmírnění sociální izolace může synchronní výuka 

podpořit u žáků motivaci k učení, na druhou stranu klade vysoké nároky na technické vybavení 

účastníků, kvalitu internetového připojení a časové možnosti rodiny (“MŠMT”, 2020).   

Synchronní výuka vyžaduje od žáků udržení pozornosti a můžou se objevit zdravotní problémy 

spojené s dlouhodobou prací na počítači v nevhodné poloze a se sledováním monitoru, proto 

by dle doporučení MŠMT synchronní výuka neměla přesáhnout více než tři vyučovací hodiny 

za sebou u 2. stupně základní školy; pro 1. stupeň se doporučuje realizovat každé ráno 

třídnickou hodinu. U žáků 1. stupně by synchronní výuka by neměla trvat déle než jednu hodinu 

denně (“MŠMT”, 2020). 

Asynchronní výuka probíhá tak, že žáci samostatně pracují na úkolech zadaných učitelem, svůj 

čas si rozvrhují sami a společně se nepotkávají. Učitel jim poskytuje video lekce a musí jasně 

a srozumitelně formulovat úkoly prostřednictvím online platformy. Důležité je pro žáky 

dodržení termínu odevzdání úkolu. Učitel též může nabídnout online konzultační hodiny, 

případně zorganizovat výjimečně třídnickou online hodinu pro osvojení základů studijní látky 

(“Microsoft”, 2020). 

Výhodou asynchronního online vyučování je dle MŠMT velká míra individualizace. Dále je 

vhodné asynchronní výuku využít také tam, kde není možné zabezpečit všem vyučovaným 

žákům stejné podmínky, zároveň ale má takové vyučování větší nároky na zodpovědnost  

a kompetence k učení u žáků (“MŠMT”, 2020).  

Dále MŠMT přiznává, že „je třeba mít na paměti, že u asynchronní výuky má významný vliv i 

míra poskytované podpory ze strany rodičů a domácí prostředí jako takové, které se  

u jednotlivých dětí/žáků/studentů mohou velmi různit“ (“MŠMT”, 2020, s. 9). 

Nevýhodou asynchronní výuky je, že může chybět sociální kontakt žáků mezi sebou (především 

u starších žáků) a mezi žákem a učitelem (především u mladších žáků) (“MŠMT”, 2020). 

Jako nejefektivnější se dle MŠMT jeví kombinace online synchronní a asynchronní výuky 

(“MŠMT”, 2020).  

Offline výuka 

Škola se má snažit o zapojení do distančního online výukového prostoru všechny žáky, pokud 

to ale není u některých žáků možné, například jim není možné zapůjčit potřebné technické 

vybavení, může využít distanční offline výuku (“MŠMT”, 2020). 
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„Pojmem offline výuka je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes 

internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie.“ (“MŠMT”, 2020) 

Nejčastěji se jedná o samostudium, plnění úkolů z učebnic či pracovních listů, může se jednat 

také o plnění praktických úkolů (“MŠMT”, 2020). V offline výuce se využívají odlišné 

komunikační kanály než při online výuce, které odráží možnosti a schopnosti rodičů a žáků. 

Učitel může s rodinou komunikovat přes telefon, písemně či ve výjimečných případech  

i osobně. Offline výuka může být také zpestřením online výuky (“MŠMT”, 2020). 

Do offline výuky se zařadí při distanční výuce dvě skupiny žáků: 

1. skupina žáků bez potřebné techniky, ale s podporou rodičů 

2. skupina offline žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 

(“Offline žáci v distanční výuce”, 2020) 

Podle České školní inspekce se udává, že offline žáků je kolem 10000 a tato skupina se 

nezměnila ani na podzim 2020 během druhé vlny COVID-19 (Endrštová, 2020). Dle 

neoficiálních dat se prý může jednat až o 200000 tisíc žáků (“Offline žáci v distanční výuce”, 

2020). 

V první skupině se nachází poměrně velká skupina žáků, kteří nemají potřebné hardwarové 

vybavení, případně vyhovující internetové připojení, aby se mohli účastnit výuky. Problém se 

může týkat i rodin, kde nemají potřebné množství zařízení pro všechny děti (“Offline žáci 

v distanční výuce”, 2020. 

U druhé skupiny offline žáků, tj. žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, se navíc vyskytuje 

problém nedostatečné podpory či zázemí ze strany rodičů. K výuce nejsou často nikým 

motivováni a výuka je nezajímá. Rodiče takových žáků nemusí mít také dostatečné kompetence 

a vzdělání, aby své dítě podpořili ve výuce. Tím vším vznikají rozdíly mezi těmito žáky  

a zbytkem třídy (“Offline žáci v distanční výuce”, 2020). Metodika MŠMT zdůrazňuje, že 

„offline výuka vyžaduje zvýšené úsilí učitelů při monitorování zapojení všech dětí a žáků a 

jejich vzdělávacího pokroku, při poskytování studijní podpory a formativní zpětné vazby“ 

(“MŠMT”, 2020, s. 10). 

V chudších zemích se relativně více uplatňovala výuka založená na televizním či rádiovém 

vysílání (“Education: From disruption to recovery”, 2021), což byl v českém prostředí pouze 

jakýsi doplněk online výuky, který nabízela veřejnoprávní televize formou pořadů Škola doma 

či UčíTelka. 
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1.4.5 Faktory ovlivňující distanční vzdělávání 

Faktory ovlivňující kvalitu distanční výuky jsou dle MŠMT především: technika, rodina, 

zdravotní stav, individuální diagnózy, místní dostupnost, věk a odlišný mateřský jazyk. Ve 

všech případech zmiňuje metodika MŠMT potřebu kontaktovat rodiče či žáka a komunikovat 

s ním o problému (“MŠMT”, 2020). 

Co se týče výpočetní techniky, zafungovala v naší – na celosvětové poměry – bohaté 

společnosti vzájemná solidarita, kdy lidé nabízeli svá starší zařízení například skrze webovou 

stránku Počítače dětem (Počítače dětem, 2020), dále se do pomoci nízkopříjmovým rodinám 

zapojily neziskové organizace či přímo školy. Navíc MŠMT v minulém roce poskytlo 

základním školám a nižším stupňům gymnázií na nákup výpočetní techniky více jak  

1,2 miliardy korun (ČTK, 2020).  

Dále všichni velcí telefonní operátoři ve spolupráci se školami či neziskovými organizacemi 

poskytli mobilní internetové připojení pro nízkopříjmové rodiny na přechodnou dobu zdarma 

či alespoň zvýhodněně. Některé tyto mobilní tarify se ale ukázaly jako nevýhodné, jelikož 

cenové zvýhodnění platilo pouze po přechodnou dobu s následným automatickým 

prodloužením a navýšením poplatků na běžnou úroveň komerčních cen. To některé 

nízkopříjmové rodiny mohlo zaskočit a velmi výrazně jim zkomplikovat finanční situaci.  

Přesto tuto materiální pomoc ukázal výzkum Život během pandemie, že během jarního 

lockdownu 2020 mělo až 8 % dětí omezený přístup k distanční výuce z důvodu nedostačující 

výpočetní techniky.  

Navíc se na některých školách a u lidí s horším socioekonomickým statusem situace nezlepšila 

ani na podzim 2020, čímž se mezi dětmi rozevírají nůžky ve vzdělávání (Prokop & Marková, 

2021). 

Podle České školní inspekce ukázal výzkum PISA z roku 2018, že drtivá většina žáků už měla 

doma přístup k počítači v době před COVID-19. Napříč všemi školami nemají pouze 2, 2 % 

žáků či žákyň ani jeden vyhovující počítač doma („Podmínky pro distanční výuku českých žáků 

v mezinárodním srovnání: Sekundární analýza”, 2021). Nicméně šetření z dubna roku 2020 

realizované ČŠI ukazuje horší čísla. Dle ředitelů má určitě digitální techniku alespoň  

80 % žáků na základní škole a 90 % žáků na střední škole („Podmínky pro distanční výuku 

českých žáků v mezinárodním srovnání: Sekundární analýza”, 2021). 

Co se týče faktoru rodiny, hrají zde roli všechny specifické charakteristiky romské rodiny 

popsané výše v předchozích kapitolách, například hlučnost rodiny, která zcela jistě nepodporuje 
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potřebnou soustředěnost žáka či žákyně, dále preferování větší fyzické blízkosti, která 

neumožňuje mít dostatečný pracovní prostor pro domácí vzdělání a jiné. Ztížené podmínky pro 

distanční výuku také ovlivňuje obecně nižší vzdělání romských rodičů oproti majoritní 

společnosti či vnímaná represivita školy v pojetí Romů (Říčan, 2000). Dále má dle ČŠI 90 % 

patnáctiletých žáků a žákyň podle svého vlastního vyjádření klidné místo na učení, což je  

o něco méně než průměr OECD („Podmínky pro distanční výuku českých žáků v mezinárodním 

srovnání: Sekundární analýza”, 2021).  

Další faktor, který hraje roli dle webu Inkluze v praxi, je odlišný mateřský jazyk (“Offline žáci 

v distanční výuce”, 2020). „Schopnost ovládat svůj původní mateřský jazyk romštinu u 

romských dětí neustále klesá a je nahrazována pojmově chudou a špatně strukturovanou 

češtinou“ (Žlnayová in Říčan, 2000, s. 41). 

Výzkum z let 2008 a 2009 ze 13 lokalit ukázal, že děti s respondenty (rodiči) mluvily  

v 51 rodinách ze 124 rodin romsky, spíše romsky či napůl česky a romsky. Děti mezi sebou 

využívaly alespoň napůl romštinu v 36 rodinách ze 118 rodin (Kubaník, Červenka, Sadílková, 

2010, s. 23). Z toho vyplývá, že velká část romských dětí žila ještě před 12 až 13 lety v rodině 

s výrazně odlišným mateřským jazykem, než jaký je jazyk vyučovaný na školách.   

Výše v kapitole Bydlení (s. 23) bylo řečeno, že Romové jsou často většinovými obyvateli 

sociálně vyloučených lokalit, přestože v menší části sociálně vyloučených lokalit jsou 

menšinovými obyvateli. Tento faktor se také jistě do značné míry promítá do zhoršené kvality 

vzdělávání při distanční výuce. 

Kvalitu distanční výuky také ovlivňuje zdravotní stav studenta či studentky. Z výzkumu 

Romská populace a zdraví (Nesvadbová, Šandera & Haberlová, 2009, s. 69) vyplývá, že „v 

souhrnném pohledu se zdravotní situace Romů jeví v datech výzkumu poměrně příznivě. 

Naznačují to například subjektivní pocity samotných Romů. Většina považuje svůj zdravotní 

stav za velmi dobrý nebo alespoň dobrý (dvě třetiny dospělých a více než čtyři pětiny v případě 

nezletilých)“ (Nesvadbová, Šandera & Haberlová, 2009, s. 69).  

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019 uvádí, že zdravotní stav Romů 

je v porovnání s majoritní společností horší („Zpráva o stavu romské menšiny v České republice 

za rok 2019“, 2019). Autoři výzkumu Romská populace a zdraví uvádí, že „převážná většina 

Romů zaujímá ke zdraví spíše instrumentální postoj se všemi jeho základními projevy 

(nevnímání významu prevence a atributů zdravého způsobu života)“ (Nesvadbová, Šandera & 

Haberlová, 2009, s. 71). Z toho lze usuzovat, že můžeme v budoucnu očekávat zdravotní 
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komplikace žáků a žákyň, kteří se účastnili distančního vzdělávání po téměř dva školní roky, 

jelikož romské rodiny více zanedbávají prevenci. Posledním faktorem, který ovlivňuje 

distanční vzdělávání dle Inkluze v praxi (“Offline žáci v distanční výuce”, 2020), je věk žáka či 

žákyně. 

Celkově lze říci, že romská menšina je ve větší míře náchylná k negativním faktorům, které 

vyplývají z distančního vzdělávání. Jedná se o odlišný mateřský jazyk velké části Romů, horší 

podmínky bydlení (včetně více osob na menším prostoru) anebo nižší vzdělání rodičů, kteří pak 

nejsou schopni dítěti ve výuce pomoci. Role rodičů při distanční výuce bude podrobněji 

popsána v následující kapitole.  

1.4.6 Rodiče při distančním vzdělávání  

Nezastupitelnou roli hráli v distanční výuce rodiče, kteří se náhle stali jakýmisi pomocnými 

učiteli. Rodiče se stali prodlouženou rukou učitele, zatímco svého skutečného učitele žák vídal 

pouze na obrazovce monitoru a komunikoval s ním telefonicky, textově či vůbec nijak. Náhle 

na rodiče připadla ještě větší povinnost dohlížet a zapojovat se do vzdělávání svých dětí. Jak 

tuto novou roli rodiče vnímali?  

Metodika MŠMT říká, že „povinnost poskytovat dětem/žákům/studentům vzdělávání náleží 

škole a tuto povinnost nelze bez dalšího přenášet na rodiče. Na druhou stranu rolí rodičů je 

především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se, posilovat jeho vnitřní 

motivaci k učení a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání“ (“MŠMT”, 2020, s. 12). 

Nicméně se ukazuje, že velká část rodičů převzala na začátku distanční výuky za vzdělání svého 

dítěte zodpovědnost především ve vypracovávání domácích úkolů. Longitudinální sociologický 

výzkum vytvořil v českém prostředí již zmiňovaný PAQ Research (Prokop, Hrubá & Kunc, 

2020), kdy se výzkumníci mimo jiné zabývali vnímáním distančního vzdělávání rodičů. Data 

pochází z období března a dubna 2020. Rodiče udávají, že jejich děti se domácímu vzdělávání 

v březnu a dubnu ve 25 % případů věnovaly více jak 5 hodin denně. Naopak 9 % žáků se denně 

věnovalo škole pouze 1 hodinu či méně. Přičemž 14 % rodičů udává, že se oni sami, či někdo 

blízký v domácnosti, učí s dítětem více jak 5 hodin denně. S přibližnou čtvrtinou dětí (26 %) se 

učí rodiče či jejich blízcí maximálně hodinu denně. Je zde tedy vidět velký nepoměr mezi 

jednotlivými rodinami, přičemž toto rozpětí může být dané rovněž nároky domácí přípravy 

vyžadované danou školou (Prokop, Hrubá & Kunc, 2020).  

Autor také uvádí zajímavé zjištění, že rodiče bez maturity se s dětmi na 2. stupni ZŠ a na střední 

škole učí více – dle autora to je možná dané tím, že pro tyto rodiče jsou úlohy složitější. Také 
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zde hraje roli, že děti z méně vzdělaných rodin potřebují v českém školství výrazně větší pomoc 

od rodičů, protože tyto děti mají menší úspěšnost ve vzdělávání (Prokop, Hrubá & Kunc, 2020). 

Prokop dále uvádí, že bylo v dubnu 2020 s přístupem školy velmi spokojeno či poměrně 

spokojeno 60 % rodičů; pouze 13 % rodičů uvedlo, že jsou velmi nespokojeni či poměrně 

nespokojeni. Kritičtější k distanční výuce byli na jaře roku 2020 rodiče s vyšším vzděláním 

(Prokop & Marková, 2021). 

Oproti březnu a dubnu 2020 53 % rodičů uvádí, že se distanční vzdělávání na podzim téhož 

roku zlepšilo a pouze v 15 % se zhoršilo; rodiče jsou ale již také k distanční výuce kritičtější. 

Kritičtější jsou k výuce na podzim naopak ve větším počtu lidé s nižším vzděláním, dále lidé 

mimo Prahu a lidé z chudších rodin. Dle Prokopa tyto postoje mohou odrážet nerovnosti 

v českém vzdělávání, kdy děti těchto rodičů chodí celkově na školy s horšími vzdělávacími 

výsledky. Může být ale také obtíž v tom, že tito rodiče čelí stále problémům v počítačovém 

vybavení a schopností pomáhat dětem ve výuce, což ani kvalitnější přístup školy o mnoho 

nezlepší (Prokop, Hrubá & Kunc, 2020). „Výsledky naznačují, že v čase minimálně z pohledu 

rodičů nedochází  

ke sbližování kvality distanční výuky, ale naopak, že již na jaře lépe připravené školy mohly 

svou distanční výuku dále zkvalitňovat, zatímco jinde více stagnuje“ (Prokop & Marková, 

2021, s. 13). 

Co se týče jednotlivých aspektů distanční výuky, hodnotí rodiče nejkritičtěji snahu učitelů 

posilovat kolektiv dětí. Tuto oblast hodnotí spíše špatně či velmi špatně 32 % rodičů. Dále 

hodnotí nejvíce negativně množství času stráveného učením se doma společně s dítětem (30 %) 

a množství zadávané látky (28 %) (Prokop & Marková, 2021, s. 12). Zde je vidět, že do jisté 

míry přetrvává potřeba, aby rodiče aktivně participovali na vzdělávání svých dětí, a ne pouze 

děti motivovali  

a podporovali je, což činí některé rodiče jistě nespokojené. 

Naopak nejvíce rodiče oceňují komunikaci učitelů s dítětem, pozitivně tuto oblast hodnotí  

86 % rodičů. Dále komunikaci učitele s jimi samotnými uvedlo jako velmi dobrou či spíše 

dobrou 84 % rodičů (Prokop & Marková, 2021, s. 12). Zde je vidět, že komunikaci zvládají 

učitelé velmi dobře, zvykli si na virtuální prostředí, které do velké míry umí používat, případně 

umí využít jiné komunikační kanály, aby rodičům poskytli důležité informace o vzdělávání 

jejich dětí. 
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Z analýzy dat, kterou udělal Prokop a Marková, dále vyplývá, že aspekt komunikace učitele 

s dítětem souvisí nejvíce s celkovým vnímáním distanční výuky. Druhým aspektem je více 

negativně rodiči hodnocený aspekt, množství zadané látky – v jarním období si rodiče pouze 

v malém množství stěžovali na nedostatek učiva. Naopak polovina zmiňovala, že je učiva 

mnoho (Prokop & Marková, 2021). 

Z dat vyplývá, že většina rodičů je s fungováním distanční výuky spokojena, jako 

nejproblematičtější se ale stále zdá velké množství učiva časově zatěžující rodiče, kteří se musí 

se svými dětmi do velké míry učit (Prokop & Marková, 2021). 
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2 Empirická část 

2.1 Metodologie 

2.1.1 Cíl empirické části 

Náplní empirické části diplomové práce je získat a zanalyzovat texty rozhovorů a pozorování 

od matek, které se hlásí k romské menšině. Obsahem rozhovorů a pozorování je především to, 

jak se vyrovnávají s povinnou školní docházkou svých dětí za dob COVID-19 (rok 2020-2021). 

Cílem je zjistit, jak situace spojená s nouzovými opatřeními dopadá na rodinu po psychické, 

materiální  

i finanční stránce a jaké strategie a jednání využívají rodiny k tomu, aby se s danou 

problematikou vyrovnaly. Dále bylo zjišťováno, co je pro matky v tomto období významné  

i z pohledu usnadnění jejich vlastní situace.  

Důležitým aspektem zakotvené teorie je, že badatel doufá, že jeho teorie bude propojena mezi 

poznatky ostatních badatelů a že důsledky jeho zjištění budou mít praktické využití (Strauss & 

Corbinová, 1999), a proto je cílem i nalézt některá konkrétní zjištění, která by mohla případně 

pomoci v podobných situacích v budoucnu. 

2.1.2 Metody výzkumu 

Samotný terénní výzkum probíhal od ledna do června 2021, kdy byly intenzivně zapisovánu 

veškeré rozhovory a konzultace s respondentkami a shromažďovány dokumenty, které by 

mohly být vhodné k doplnění výzkumu. Nespornou výhodou bylo, že jsem respondentky 

výzkumu znal již z minulého roku, kdy jsme vzájemně spolupracovali v neziskové organizaci 

zaměřující se na oblast bydlení, a to především komerčního bydlení. Díky tomu byly 

respondentky zvyklé, že je navštěvuji po vzájemné dohodě u nich doma – tímto způsobem byl 

zajištěn přístup i k respondentkám, které by se jinak výzkumu pravděpodobně neúčastnily.  

Kromě rozhovorů, které jsem si zapisoval podrobněji od ledna 2021 a věnoval se v nich 

distančnímu vzdělávání, jsem se souhlasem neziskové organizace a respondentek také využil 

záznamy, které jsem pořizoval předcházející rok jako sociální pracovník. Celkově jsem 

respondentky navštívil v jejich domácnostech 23, přičemž ne vždy se rozhovory stočily 

k tématu distančního vzdělávání, jelikož bylo zapotřebí především dostát role sociálního 

pracovníka. Přesto i tyto návštěvy byly cenné k pochopení situace respondentek a jsou zahrnuty 

ve výzkumu. Každou respondentku jsem navštívil v domácnosti alespoň 2. 3 rozhovory byly 

nahrávány na zvukové zařízení. 
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Celkově jsem s respondentkami učinil přes 80 interakcí, přičemž se ale z velké míry jednalo  

o krátké přibližně pětiminutové rozhovory přes telefon, kdy chtěly respondentky poradit 

ohledně sociálně–právních záležitostí týkající se Úřadu práce či jejich bydlení. Vše je podrobně 

zapsáno v deníku s poznámkami v příloze. Rozhovory probíhaly, jak bylo již zmíněno, 

v domácnostech respondentek, dále v kanceláři osobně či telefonicky anebo jako videohovor 

přes aplikaci WhatsApp. V ojedinělých případech uvádím i záznam komunikace, která proběhla 

na Úřadu práce či na Úřadu pražských částí.  

Kromě výše zmíněných dat bylo použito 5 životopisů respondentek (které však byly sepsány 

respondentkami s mojí pomocí), dále 5 nájemních smluv, 3 lékařské zprávy a 2 vyjádření  

o spolupráci s MŠ a ZŠ, též 1 zpráva z OSPOD či některé veřejně dostupné informace  

z internetu. Rozhovory uváděné v této práci jsou probíhaly se samotnými respondentkami, 

případně s jejich dětmi či rodinnými příslušníky. Pouze okrajově jsou dále uvedeny určité části 

rozhovorů s dobrovolnicí, která pomáhala s doučováním dítěte jedné respondentky.   

Respondentky výzkumu pochází všechny z minoritní společnosti. S některými respondentkami 

neprobíhal rozhovor přímo na téma jejich romství, přesto lze usuzovat, že jsou si minimálně 

vědomé svých romských kořenů, jelikož navštěvují neziskovou organizaci, které pomáhá 

především romské menšině. Výzkum probíhal pouze na území Prahy a všechny respondentky 

se nachází ve standardním bydlení, ať už se jedná o komerční nájemní bydlení či o nájemní 

obecní bydlení. 

Data byla interpretována kvalitativním způsobem pomocí zakotvené teorie, pro kterou je 

typické, že „začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti 

významné“ (Strauss & Corbinová, 1999, s. 14). 

Zakotvená teorie je výzkumná metoda, která „používá systematický soubor postupů ke tvorbě 

induktivně odvozené zakotvené teorie o nějakém jevu, kdy výsledkem výzkumu je spíše 

teoretické vyjádření zkoumané reality, než sada čísel nebo skupina volně vztažených pojmů“ 

(Strauss & Corbinová, 1999, s. 15).  

Hlavní kategorie jsou v textu označeny malými kapitálkami s kurzívou, například UČITEL. 
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2.2 Analýza sesbíraných dat 

2.2.1 Tlak učitele jako motor školní docházky a domácí přípravy během COVID-19 

UČITEL má zásadní roli při ŠKOLNÍ DOCHÁZCE a DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ DĚTÍ romských matek během 

pandemie COVID-19. Na rodinu působí TLAKEM UČITELE, který respondentky popisují jako 

„hrozící“ či „nutící“. Respondentky nezmiňují jiný druh TLAKU UČITELE, například že by UČITEL 

žádal, prosil, vlídně upozorňoval. Pokud UČITEL takový TLAK použije, vypadá to, že nemá vliv 

na ŠKOLNÍ DOCHÁZKU a DOMÁCÍ PŘÍPRAVU DĚTÍ či ho MATKY nevnímají. TLAK UČITELE se 

zvýznamní a zintenzivní ve chvílích, kdy DÍTĚTI hrozí OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU, případně v období 

během a po VYSVĚDČENÍ. V tomto období se ukážou ZNÁMKY DÍTĚTE a nelze se TLAKU UČITELE 

již vyhýbat a situace je z pohledu MATEK vážná.  

Alfa: „Ne, vůbec. Až teď začali, asi po tom lednu anebo v únoru se začali přihlašovat.“ 

(VYSVĚDČENÍ) 

Beta: „A teď už mu prostě vyhrožovali učitelé, že pokud nebude fungovat, tak oni ho do té sedmé 

třídy nepošlou. Tak teď funguje, jak má.“ (OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU) 

V situaci, kdy MATKY se ŠKOLOU KOMUNIKUJÍ, nabízí v některých případech UČITEL řešení 

PODVODEM, aby se zvládla jinak neřešitelná SITUACE a TLAK UČITELE nemusel být tak velký. 

V takovém případě nabízí UČITEL omluvit absence, které měly být již dávno omluvené, či ŠKOLA 

nabízí, že to „nějak zařídí“, když žák „chodí aspoň na brigádu“. V takovém případě se UČITEL 

stává PARTNEREM MATKY a není pouhým HROZÍCÍM NUTÍCÍM TLAKEM.   

Alfa: „No, Andrej vůbec nechodí do školy, našel si nějakou brigádu, tak tam občas jde… ale 

říkají (ŠKOLA), že to nějak udělaj, když už je v té devítce.“ (ŠKOLA, PODVOD, PRÁCE)  

TLAK UČITELE polevuje, když jsou splněny aspoň některé požadavky a je tedy alespoň částečně 

TLAKU UČITELE VYHOVĚNO.  

Alfa: „Ze začátku to šlo, ale potom se Alex připojoval málo kdy, třeba jen na 2 hodinky  

a Andrej vůbec.“ (ČÁSTEČNĚ VYHOVĚNO) 

Zaměření TLAKU UČITELE se lišilo dle toho, zda se DÍTĚ učilo ONLINE či OFFLINE. Při ONLINE 

VÝUCE mohl TLAK UČITELE ovlivnit ŠKOLNÍ DOCHÁZKU a připojování DÍTĚTE k POČÍTAČI, zatímco 

při OFFLINE VÝUCE byly jeho možnosti omezené. Trval pouze na DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ  

a vypracovávání DOMÁCÍCH ÚKOLŮ v termínu. Během OFFLINE VÝUKY respondentky využívaly 

strategie opět až ve chvílích, kdy hrozil TLAK UČITELE, ve dnech den odevzdání DOMÁCÍHO 
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ÚKOLU i dnech předchozích a následujících. Je paradoxní, že respondentka Delta vnímala 

SITUACI tak, že to dává její DCEŘI Drahomíře svobodu dělat ÚKOLY, kdy chce, ale zároveň této 

možnosti RODINA nevyužívala a orientovala se na dny před či po termínu odevzdání. Zatímco 

v některých jiných RODINÁCH by taková VÝUKA mohla vést ke koncepční, plánované PRÁCI, 

respondentky s DĚTMI jednaly až ve chvíli, kdy to bylo nezbytně nutné a cílem bylo splnit ÚKOL 

tak, aby byl UČITEL spokojen.  

Vysoký hrozící TLAK UČITELE donutil MATKY, aby využily některé strategie jednání, které by 

tento TLAK snížily. O těchto strategiích bude pojednáno v příští kapitole. Respondentky se 

nesnažily TLAKU UČITELE zbavit úplně, tzn. neměly ambici plnit pravidelně veškeré POŽADAVKY 

UČITELE na DÍTĚ; šlo o splnění pouze nezbytného minima požadavků, aby ŽÁK/ŽÁKYNĚ postoupil 

do dalšího ročníku (OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU).  

Výjimkou byla třiadvacetiletá DCERA Aneta paní Alfy, kterou ŠKOLA bavila a maturitu splnila   

s vyznamenáním. MATKA ale mluví o vlastní motivaci Anety, „ona se chce učit“, opět tam nejsou 

nároky ze strany MATKY. Aneta v současnosti chodí na vysokou ŠKOLU, MATKOU je ale 

zdůrazněno, že to je na úkor toho, že Aneta nechce DĚTI, a dokonce nemá ani PARTNERA 

(RODINA).  

Respondentka Zeta byla jediným případem, kde musel zasáhnout OSPOD, který je považován za 

velmi intruzivní a kontrolující instituci. OSPOD zasáhl ve chvíli, kdy bylo před nástupem do 

ŠKOLY a hrozilo OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU DĚTMI, které se po celou dobu neučily a neplnily DOMÁCÍ 

PŘÍPRAVU. Důležitým faktorem v této RODINĚ je skutečnost, že respondentka měla NOVĚ 

NAROZENÉ DÍTĚ, a tudíž nevnímala tak intenzivně TLAK UČITELE, jelikož musela PEČOVAT  

O MIMINKO. V té chvíli přišel OSPOD i s DOUČOVATELI a po dva dny se DĚTI doučovaly předtím, 

než měly nastoupit do ŠKOLY.  

Zeta: „Byli tady i z OSPODU paní a měly nějaký učitele, co tu seděli s dětma dva dny a učili se, 

zase někdy přijdou.“ (VYSOKÝ TLAK OSPOD) 

2.2.2 Strategie vyrovnávání se s majoritou 

Kromě kontrolujícího TLAKU UČITELE žijí respondentky pod dalšími TLAKY. Kontrolující TLAK 

má OSPOD, který je navštěvuje u nich doma a kontroluje, zda dostatečně PEČUJÍ o své DĚTI  

a poskytují jim všechny základní potřeby. Též všechny respondentky udávají, že dochází na 

ÚŘAD PRÁCE, kde se kontrolují jejich příjmy, majetek, či soužití s PARTNEREM. U všech 

respondentek vyvolává TLAK také hrozba mobiliární exekuce či DLUHU. S tímto TLAKEM se 
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respondentky vyrovnávají třemi různými (byť zároveň částečně i překrývajícími se) 

strategiemi, které jsou: VYPADAT DOBŘE, ZHORŠIT SVOU SITUACI a VYHÝBÁNÍ. 

Strategie VYPADAT DOBŘE má za cíl získat si sympatie druhých, a tím se pak s druhými lépe umět 

domluvit či od nich získat POMOC. Důležitou oblastí této strategie je pro respondentky PÉČE  

O DĚTI, kdy je pro respondentky, využívající především tuto strategii, důležité, aby jejich DĚTI 

VYPADALY DOBŘE (tzn. MÍT HEZKÉ OBLEČENÍ). Někdy tato snaha může vést k tomu, že si naopak 

respondentky uškodí, jelikož těm, kteří mají POMOCI, připadá, že takto oblečený člověk na 

POMOC nemá nárok, když si může dovolit koupit drahé HEZKÉ OBLEČENÍ.  

Já: Pochválil jsem, že jsou hezky oblečené holky.  

Gama: „No to víte (šeptala mi respondentka, aby to ostatní v řadě neslyšeli), oni (PRACOVNÍCI  

a PRACOVNICE ÚŘADU PRÁCE) na vás jinak koukají, když chodíte hezky oblečený, to pak vidí, že 

se o ty děti staráte.“ 

Do PÉČE O DĚTI patří i mít dostatek financí na SVAČINY a OBĚDY pro DĚTI navštěvující mateřské 

či základní ŠKOLY. V očích respondentek VYPADÁ DOBŘE ten, kdo na SVAČINY a OBĚDY má, naopak 

přiznání, že na OBŽIVU dětí člověk nemá, je způsob, jak vyjádřit ZHORŠENOU SITUACI. Je to 

nejvyšší míra SELHÁNÍ MATKY. VYPADAT DOBŘE se projevuje i pěkně uklizenými domácnostmi, 

zatímco proslulou romskou pohostinnost během návštěv jsem zažíval pouze  

u respondentky Alfy, a to až ve chvíli, kdy jsme se již znali déle a já si pomohl vyřídit dar od 

nadace. Pohostinnost byla jako symbol PODĚKOVÁNÍ; DCERA Alfy Aneta zmiňovala, že při 

běžných návštěvách (ne sociálních pracovníků) je taková pohostinnost v RODINĚ běžná.  

Dalším nástrojem, jak VYPADAT DOBŘE jsou LŽI. LŽI zlehčující situaci, když například 

sedmadvacetiletý Albert tvrdil, že si dá jen občas marihuanu, protože chtěl POMOC s nalezením 

BYDLENÍ, zatímco jeho MATKA vedle něj významně pokyvovala, že užívá tvrdé drogy. Další 

příklad představuje paní Gama, která LHALA o výši DLUHU, aby jí byla opět poskytnuta POMOC 

– kdyby přiznala vyšší DLUH, POMOCI by se jí možná nedostalo. Strategie VYPADAT DOBŘE se 

projevuje i přímo v KOMUNIKACI s ÚŘADY či ŠKOLOU. Častým znakem je také ÚSMĚV. 

Druhou strategií je ZHORŠIT SVOU SITUACI. První dvě strategie působí na první pohled  

v součinnosti vzájemně protichůdně. Dalo by se to shrnout slovy „já se snažím, ale mám 

smůlu“. Respondentky o sobě vytváří dobrý obraz, respektive takový, jak si myslí, že by to 

mělo vypadat, ale na druhé straně referují o různých těžkostech, které je potkaly na životní 

cestě. Do této strategie patří různé druhy LŽÍ a navíc OBVIŇOVÁNÍ. Ve vztahu ke VZDĚLÁVÁNÍ bylo 

OBVIŇOVÁNO nejčastěji DÍTĚ, které se nechce učit a není možné ho přesvědčit. Dále do této 
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strategie patří OBVIŇOVÁNÍ UČITELE či DOUČOVATELE a ze strany DĚTÍ OBVIŇOVÁNÍ ŠKOLNÍ 

POMŮCKY. Největší LEŽ, které se respondentky dopouštěly ve vztahu k orgánům, jsou LŽI 

týkající se SAMOŽIVITELSTVÍ, kdy respondentky uvádí, že jsou na výchovu DĚTÍ samy; otázkou 

je, do jaké míry to skutečně takto cítí, jelikož PÉČE O DĚTI opravdu leží z velké části na nich. 

Další LŽI se týkají nezaměstnanosti či zhoršování reálné SITUACE, například ZDRAVOTNÍ STAV či 

ZLOBENÍ DĚTÍ.  

Třetí strategie je VYHÝBÁNÍ. Tato strategie se uplatňuje v situacích, kdy nelze použít předchozí 

dvě a je potřeba se nějak s problémem vypořádat. Jedná se o řešení spíše dlouhodobých 

neřešitelných PROBLÉMŮ. Proto paní Gama nalezla novou mateřskou ŠKOLU pro svou DCERU, 

když se pohádala s UČITELKAMI a nebylo již možné uplatňovat dvě výše zmíněné strategie, tj. 

VYPADAT DOBŘE a ZHORŠIT SVOU SITUACI. Z důvodu VYHÝBÁNÍ respondentky nemají ani zvonky 

anebo využívají přezdívky na Facebooku, aby je nemohl dohledat exekutor (DLOUHODOBÝ 

NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM). S ohledem na ŠKOLU využívaly respondentky také NEZNALOST, 

VYHÝBALY se informacím o DĚTECH či LHALY o tom, že něco ví či neví, aby se VYHNULY 

PROBLÉMŮM. VYHÝBÁNÍ se také může projevovat LŽÍ, když např. Alex paní Alfy řekl SOUSEDOVI, 

že „něco má“ a nemá tedy čas na DOUČOVÁNÍ. Z tohoto pohledu může být vlastně i vztah ke 

ŠKOLNÍ DOCHÁZCE snahou VYHNOUT SE jednomu dlouhodobému neřešitelnému PROBLÉMU, kdy 

není dostatečně efektivní využívat strategie VYPADAT DOBŘE a ZHORŠOVAT SVOU SITUACI.   

2.2.3 Obviňování jako mechanismus vyrovnávání se s nároky majority  

Vžijme se do životní situace respondentek. Měly spíše neúspěšnou školní kariéru, všechny mají 

DLUHY a hledají je exekutoři, často odchází z BYDLENÍ kvůli konfliktům, všechny dennodenně 

zažívají, že jsou v něčem nedostatečné, nezvládají nároky majority a do toho všeho jistě slyší 

rasistické poznámky z okolí.  

Respondentky a jejich okolí ve chvíli, kdy se něco nedařilo, byly v něčem neúspěšné, 

OBVIŇOVALY výhradně okolí, tzn. SITUACI, LIDI či VĚCI. V žádném rozhovoru respondentka 

nesnižovala svou SEBEHODNOTU tím, že by OBVIŇOVALA SEBE a říkala, že ona je „nedostatečná“ 

či nedůsledná – tím by vlastně přiznala, že má pravdu majorita.  

OBVIŇOVÁNÍ je v mnoha případech součástí snahy VYPADAT DOBŘE či ZHORŠIT SVOU SITUACI, aby 

bylo dosaženo POMOCI. V jiných případech se jedná čistě o to, aby se daná osoba vyrovnala 

s PROBLÉMY a VYPADALA DOBŘE před SEBOU, proto Alfa obviňuje SOUSEDY z toho, že to byli 

rasisti, když musela odejít z předchozího nájemního BYDLENÍ, přestože DĚTI v domě kradly. Ze 

stejného důvodu paní Gama OBVIŇUJE UČITELKY z MŠ, že nechápou ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY starší 



 

46 

 

DCERY Gabriely, aby se vyrovnala s tím, že byla UČITELKAMI označena za nedůslednou  

a nedostatečně PEČUJÍCÍ O DĚTI a musela nalézt novou MŠ pro DÍTĚ.  

Cílem OBVIŇOVÁNÍ byly především OSOBY, UČITEL, SOUSED, MAJITEL, ÚŘEDNÍK. Cílem ale nebyly 

pouze OSOBY z majority. Z výpovědí vyplynulo, že OBVIŇOVÁNÍ probíhá i v RODINÁCH, kdy si 

chce aktér OBVIŇOVÁNÍ naklonit na svou stranu další PŘÍBUZNÉ. Proto Albert u PŘÍBUZNÉ 

obviňoval Alfu z toho, že ho MATKA nechala na ulici již přes půl roku, přestože u ní ve 

skutečnosti bydlí (PÉČE O DÍTĚ). Či MATKA paní Bety ji OBVINÍ dokonce za pomoci OSPODU 

z týrání DĚTÍ (PÉČE O DÍTĚ). OBVINĚNÍ se v RODINÁCH týkalo PÉČE O DĚTI – cílem Alberta bylo 

získat POMOC od PŘÍBUZNÝCH; a v případě paní Bety, dle jejích slov, aby MATKA přítele získala 

do PÉČE její DÍTĚ. Častou emocí při vypjaté konfrontaci přímo s cílem obviňování (např. UČITEL, 

DÍTĚ) byl VZTEK.  

Mechanismus OBVIŇOVÁNÍ využívají v kontextu školních povinností matky i děti. DĚTI 

OBVIŇOVALY ŠKOLNÍ POMŮCKU (především POČÍTAČ), zatímco MATKY někdy přejímaly tento 

narativ o ŠKOLNÍ POMŮCCE, a to MATKY paní Alfa, Delta a paní Zeta, které jsou v oblasti 

výpočetní techniky NEZNALÉ, a tak musí spoléhat na ZNALOST DĚTÍ. 

OBVIŇOVÁNÍ MATEK spočívalo především v OBVIŇOVÁNÍ DĚTÍ, kterým se do ŠKOLY nechce, 

nechtějí vstávat a podobně. Avšak když působil VYSOKÝ TLAK UČITELE, MATKA potřebovala jít 

ZAŘIZOVAT VĚCI do města či jít do PRÁCE, tak bylo možné, aby se DĚTI účastnily VÝUKY. Proto je 

OBVIŇOVÁNÍ DĚTÍ opět způsob, jak se vyrovnat s OBVIŇOVÁNÍM majority, že jsem „nedobře 

pečující matka“ (PÉČE O DÍTĚ). Když je ale TLAK UČITELE již příliš velký a ani OBVIŇOVÁNÍ DÍTĚTE 

již nelze uplatňovat, je potřeba nalézt nového viníka, SITUACI či UČITELE.  

Lze předpokládat, že tento mechanismus vzájemného OBVIŇOVÁNÍ pochází z minulosti, jak jsme 

si stručně ukázali v teoretické části (1.1 Historie) a je vidět jeho předávání dalším generacím  

v současnosti. Například v případě Alfy, která si stěžuje, že její DCERA Aneta nechce říct ve 

ŠKOLE, že má sluchové problémy (OBVINIT SITUACI) či v případě Gamy, kdy křičí na UČITELKY 

v MŠ před DĚTMI, které si dozajista zapamatují, že UČITELKY byly zlé na MATKU. Tímto se spolu 

s OBVIŇOVÁNÍM Romů majoritou předává OBVIŇOVÁNÍ a pocit křivdy z generace na generaci.  

MATKY se nacházejí v zajetí OBVIŇOVÁNÍ. Z jedné strany jsou OBVIŇOVANÉ majoritou, na což 

reagují OBVIŇOVÁNÍM okolí. Majorita vidí problém v MATCE, ta vidí problém v okolí. Je zde 

naprosté neporozumění. MATKA nepřijímá hypotézu majority, že problém je v ní, ale kdo by tuto 

hypotézu přijmul v životě zatíženém VÝCHOVOU DĚTÍ, DLUHY, pracovní a finanční nejistotou, 



 

47 

 

subjektivně vnímanými vysokými nároky okolí? A právě z tohoto odlišného pojetí původce 

VINY vzniká Romy zakoušená NESPRAVEDLNOST.  

2.2.4 Lži ve vztahu ke škole a mimo ni 

LEŽ se objevovala v rozhovorech u DĚTÍ především ve spojitosti se ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU. Cílem 

je JÍT ZA ŠKOLU a VYHNOUT SE TLAKU UČITELE, který zprostředkovává TLAK MATKY. Respondentky 

neuváděly, že by děti přímo LHALY o ZNÁMKÁCH, VYSVĚDČENÍ či DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, ale z jejich 

vyprávění vyplývá (Alfa, Beta, Delta), jako by v jeden okamžik přišlo náhlé prozření, že DÍTĚ 

nezvládá nároky ŠKOLY a hrozí mu PROPADNUTÍ, toto uvědomění přišlo vždy v konfrontaci 

s VYSVĚDČENÍM a se ŠKOLOU, s TLAKEM UČITELE. Samotný žák či žákyně nebyli nositeli 

informace o možnosti PROPADNUTÍ. Do té doby bylo možné se zájmu o VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE více 

či méně úspěšně VYHÝBAT a zároveň DĚTI MLČELY či ZAMLČOVALY své neúspěchy. Při možnosti 

PROPADNUTÍ respondentky využívaly OBVIŇOVÁNÍ DÍTĚTE jako by to byla jeho VINA, že nechodí 

do ŠKOLY (ŠKOLNÍ DOCHÁZKA). Respondentky ale tyto LŽI samy kryly tím, že DÍTĚ omlouvaly ze 

ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, rodinných důvodů a podobně.  

LŽI, které produkovaly MATKY mimo ŠKOLU, se týkaly především kategorie OBŽIVA, tak aby si 

pravdou nezavřely cestu k případné POMOCI pro sebe a své DĚTI. Respondentky LHALY nejvíce 

ve vztahu k PRÁCI, kdy jí ZAMLČOVALY, aby měly přístup k SOCIÁLNÍM DÁVKÁM od ÚŘADU PRÁCE. 

Ze stejného důvodu neuváděly OTCE. Ten také někdy mizel a objevoval se dle toho, jaké téma 

se řešilo. Když jsem s respondentkou vyplňoval žádost o POMOC od NEZISKOVÉ ORGANIZACE, tak 

údajně PARTNERA neměla, když jsme probírali nezávaznou možnost rekvalifikačních kurzů, tak 

OTEC opět byl. MATKA SAMOŽIVITELKA je v naší společnosti velmi ceněná, jelikož zvládá sama 

namáhavou PÉČI O DÍTĚ. Tím, že respondentky produkují tuto LEŽ, VYPADAJÍ DOBŘE (PÉČE  

O DÍTĚ) ve ZHORŠENÉ SITUACI (bez PARTNERA). Na druhou stranu se ale zdá, že zodpovědnost za 

VÝCHOVU DĚTÍ a jejich OBŽIVU má především MATKA, ale to nelze z role sociálního pracovníka 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE objektivně posoudit. Sociální pracovník také nabízí určitou materiální 

POMOC, a tak respondentky neuvádí celou pravdu (ZAMLČOVÁNÍ), aby tím POMOCI nezamezily.  

LŽI a ZAMLČOVÁNÍ jsou přítomné i v RODINÁCH. Nejstarší SYN Albert lhal o nedostatečné PÉČI své 

MATKY, aby získal POMOC od PŘÍBUZNÝCH, Andrej zamlčoval TĚHOTENSTVÍ s Laurou, aby 

nemohla jít Laura na potrat. LŽI jsou vyřčené vždy za cílem něčeho dosáhnout. A prozrazení LŽI 

brání k dosažení cíle, proto je prozrazení LŽI často doprovázeno VZTEKEM, a to i vůči vlastní 

RODINĚ. Velmi ilustrativně popisuje mechanismus PROZRAZENÍ LŽI rozhovor s Albertem a paní 

Alfou. Albert mi LHAL, aby VYPADAL DOBŘE a já mu poskytl POMOC s hledáním BYDLENÍ. Paní 

Alfa několikrát upozornila na to, že její SYN LŽE, načež se potřetí Albert velmi důrazně na matku 
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podíval (VZTEK), pak se otočil na mě a USMÁL SE (VYPADAT DOBŘE). Pomocí LŽÍ se Albert chtěl 

dostat k BYDLENÍ, ale paní Alfa mu v tom bránila, a tak na ní byl NAŠTVANÝ. Zároveň si ale chtěl 

stále zachovat tvář a VYPADAT DOBŘE přede mnou. 

ODHALENÍ LŽI může vést i k jiným emocím než jen ke VZTEKU. U paní Gamy se projevovalo 

PROZRAZENÍ LŽI a PODVODU STUDEM vůči PRACOVNICI ÚŘADU PRÁCE. Respondentka zpronevěřila 

doplatek na BYDLENÍ za několik měsíců, přesto však chtěla PRACOVNICE respondentce POMOCI. 

Respondentka se jí však VYHÝBALA z důvodu STUDU, že jí zklamala a chtěla jít na ÚŘAD PRÁCE 

až v okamžiku, kdy část DLUHU zaplatí.   

Delta: „Prosím vás, já se hrozně stydím, že jsem jí zklamala.“ 

Já: „Já vím, ale musíte tam jít. Jinak vám prostě seberou všechny peníze.“ (STUD, VYHÝBÁNÍ) 

Ta samá respondentka ale při ODHALENÍ LŽI v záležitosti získání finanční POMOCI od NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE ale reagovala VZTEKEM na PRACOVNÍKY mateřské ŠKOLY a OBVIŇOVALA UČITELE ve 

chvíli, kdy jí napsali nelichotivou zprávu, která se měla doložit k daru od nadace. Aby si 

respondentka zachovala sebehodnotu, využila strategii VYPADAT DOBŘE alespoň před sebou 

samou. STUD byl uplatňován ve chvíli, kdy se jedná o POMOC s OBŽIVOU a VZTEK by mohl tuto 

POMOC znemožnit. VZTEK je uplatňován, kdy se již neočekává POMOC a není tedy důležité 

VYPADAT DOBŘE před druhými.  

LEŽ se uplatňuje při strategii VYPADAT DOBŘE a ZHORŠIT SVOU SITUACI ve chvílích, kdy se žádá  

o POMOC, a to nejen materiální či finanční. LEŽ říkala i respondentka Delta ve chvíli, kdy to ale 

nebylo aktuálně nezbytně nutné, a to s cílem VYPADAT DOBŘE, aby byla poskytnuta POMOC  

v DOUČOVÁNÍ, a to i v budoucnu. ÚSMĚV souvisí se STUDEM a uplatňuje se ve chvílích, kdy je 

malá LEŽ prozrazena a ÚSMĚV má za účel VYPADAT DOBŘE. 

Při jedné návštěvě ve 14:00 jsem se zeptal respondentky Delty, zda nespala, jelikož jsem viděl, 

jak je rozespalá. Respondentka zarytě tvrdila, že nespala. Až když jsem řekl: „Ježiš, mně to je 

jedno, jestli jste spala“, tak se USMÁLA a řekla, že tedy spala (LEŽ). 

2.2.5 Konkrétní strategie matek proti tlaku učitele 

Respondentky jsou velmi citlivé na TLAK UČITELE a splní požadavky UČITELE tak, aby DÍTĚ 

NEOPAKOVALO ROČNÍK. Žádné z DĚTÍ respondentek v období COVID-19 NEOPAKOVALO ROČNÍK. 

Z pohledu cílů respondentek se tedy strategie zdají úspěšné, přestože nám, kteří uvažujeme 

v kontextu pětistupňové škály, považujeme čtyřky za neúspěch.  



 

49 

 

Způsob, jak se bránit TLAKU UČITELE je často OBVIŇOVÁNÍ, OBVIŇOVÁNÍ DÍTĚTE, UČITELE či ŠKOLNÍ 

POMŮCKY.  

Beta: „Ježiši, asi 52 hodin (neomluvených hodin). Tak jsem si říkala, že si asi ze mě dělá 

srandu.“ (OBVIŇOVÁNÍ DÍTĚTE) 

Gama: „Oni vůbec nebrali v potaz Gabrieliny potřeby, já jí nedonutím, aby šla do školky, když 

nechce. Ona se zasekne a já s ní nehnu. Nemůžu s tím nic udělat.“ (OBVIŇOVÁNÍ UČITELE) 

Alfa: „Jo, od toho listopadu. Oni neměli notebooky, ani počítač.“ (přesto ani po obnovení 

prezenční výuky nechodily DĚTI do ŠKOLY) (OBVIŇOVÁNÍ ŠKOLNÍ POMŮCKY). 

Všechny respondentky více či méně KOMUNIKOVALY se ŠKOLOU, aby dosáhly svého cíle, tj. aby 

DÍTĚ NEOPAKOVALO ROČNÍK. Zeta a Gama ale KOMUNIKOVALY se ŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍM nejméně,  

a to z důvodu zvýšené PÉČE O NEJMLADŠÍ DÍTĚ. Nicméně KOMUNIKACE se objevovala až ve chvíli 

VYSOKÉHO TLAKU UČITELE či v případě Zety až po intervenci OSPODU. 

Alfa: „Já jsem volala vždy do školy, kdy se mají učit, co se mají učit, jaké hodiny mají a kdy se 

mají zapojit.“ (KOMUNIKACE SE ŠKOLOU po TLAKU UČITELE) 

S TLAKEM UČITELE se MATKY vypořádávaly kromě OBVIŇOVÁNÍ DĚTÍ také VZTEKEM na DĚTI.  

Alfa: „…protože jsem na ně řvala, ať vstávaj. Nechtěly ani vstávat. Třeba, když měly od  

9 hodin, tak nechtěly vstávat vůbec.“ (VZTEK, KŘIK) 

TLAK UČITELE na DOMÁCÍ PŘÍPRAVU se zmírňoval za pomoci DOUČOVÁNÍ, PODVODU, 

KOMUNIKACE se ŠKOLOU či POMOCI SPOLUŽÁKŮ. Vizte níže ukázka PODVODU a zároveň 

DOUČOVÁNÍ. 

Delta přes WhatsApp: „Dobrý den, ona někam musela, můžeme to udělat spolu ty úkoly?“ 

(DCERA) 

(Já jako DOUČOVATEL): „Paní Delto, to nejde, to jsou úkoly Drahomíry. To je podvod. A kde je, 

proč nemůže?“ (PODVOD) 

Delta: „Já nevím, ona musela jít někam ven.“ 

Já: „Kam ven?“ 

Delta: „Nevím, fakt to se mnou nemůžete udělat? Ona je už učitelka naštvaná. Že jí nepustí 

dál.“  

Já: „Promiňte, paní Delto, ale to fakt nemůžu.“ 
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Delta: „Tak jo, tak já to zkusím vyplnit sama.“ (DOUČOVÁNÍ, PODVOD, PROPADNUTÍ) 

Zde vidíme, že se respondentka uchyluje k PODVODU, když není DÍTĚ k dispozici a ona chce 

docílit svého vzdělávacího cíle pro DCERU, aby u ní nedošlo k OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU. PODVOD 

jako řešení TLAKU UČITELE nabízí někdy i sama ŠKOLA: když SYN paní Bety zameškal téměř celý 

půlrok a následně musel dohánět DOMÁCÍ PŘÍPRAVU, souhlasila ŠKOLA s tím, že paní Beta 

vytiskne poznámky od SPOLUŽÁKŮ a nalepí je SYNOVI do sešitu, čímž bude alespoň formálně 

vyhověno ŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ.  

Beta: „Ale nakonec nám ty děti pomohly. Prostě nám všechno ofotily, já jsem mu to ofotila a on 

si to nalepil do těch sešitů. Tak aspoň tak.“ (POMOC, SPOLUŽÁCI, DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, PODVOD) 

MATKY využívají různé strategie, žádná z nich nemá pouze jednu strategii. Například Gama, 

jejíž strategie je především VYPADAT DOBŘE (HEZKÉ OBLEČENÍ, SVAČINY PRO DĚTI), při nemožnosti 

aplikovat tuto strategii během TLAKU UČITELE na ŠKOLNÍ DOCHÁZKU nejdříve zvolila VZTEK vůči 

UČITELI a OBVIŇOVÁNÍ UČITELE, když byl UČITEL blízko. Poté zvolila strategii VYHÝBÁNÍ, když 

nalezla novou MATEŘSKOU ŠKOLU pro svou DCERU. 

Zatímco někteří RODIČE mohou TLAK UČITELE vnímat konstantně (UČITEL neustále požaduje, aby 

DÍTĚ chodilo do ŠKOLY a dělalo DOMÁCÍ PŘÍPRAVU), u respondentek se jedná o nekonstantní TLAK. 

NÍZKÝ TLAK není vnímán jako důležitý a při VYSOKÉM TLAKU se aktivují strategie řešení tohoto 

TLAKU.  Z výpovědí se zdá, jako by kategorie NÍZKÝ TLAK UČITELE neexistovala, objevuje se zde 

strategie VYHÝBÁNÍ. Tato strategie postupně vede k tomu, že DĚTI zameškávají DOMÁCÍ PŘÍPRAVU 

a ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, což vede po čase k VYSOKÉMU TLAKU UČITELE. DĚTI tak i několik měsíců 

neplnily ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, pravděpodobně díky NÍZKÉMU TLAKU UČITELE, způsobeným 

výjimečností situace s COVID-19. TLAK UČITELE se také zmírnil, když byl v domácnosti přítomen 

COVID-19. Respondentka Delta využila LEŽ o STRACHU z COVID-19, aby tím snížila TLAK UČITELE 

na ŠKOLNÍ DOCHÁZKU a DÍTĚ se učilo OFFLINE jen za pomoci DOMÁCÍ PŘÍPRAVY. COVID-19, ač 

asymptomatický, způsoboval, že TLAK UČITELE byl NÍZKÝ, a proto DĚTI nedělaly DOMÁCÍ 

PŘÍPRAVU. 

Beta: „Ale hlavně neměl dopsané ty sešity, prostě nic. Protože on ze začátku, vlastně my jsme 

měli COVID. Jo, my jsme měli už v létě. Tu první vlnu v létě jsme měli COVID. Ale to jsme měli 

takový COVID, že nikomu nic nebylo a byli jsme pozitivní…“ (DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, POMŮCKA, 

COVID-19) 
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2.2.6 Strategie dětí, jak se vyhnout školní docházce 

TLAK UČITEle vedl v případech, když byl VYSOKÝ a týkal se možného PROPADNUTÍ DÍTĚTE k tomu, 

že MATKY začaly TLAČIT NA DĚTI, aby se VÝUKY a DOMÁCÍ PŘÍPRAVY účastnily. Tím pádem se DĚTI 

musely nějak s tímto TLAKEM také vyrovnat.  

Nejčastěji zaznívalo OBVIŇOVÁNÍ ŠKOLNÍ POMŮCKY (POČÍTAČ). Tato LEŽ ale byla přítomna jen 

v RODINÁCH, kde byla MATKA NEZNALÁ v používání POČÍTAČE, cílem této LŽI tedy bylo VYHNOUT 

SE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE.   

Alfa: „Jo, u Alexe jo. To mi i volala, že není připojený. To mi dávala vědět hned, že není zaplý 

a ať se zapne. Někdy mu to šlo, ale většinou mu to nešlo. Že se prý vymlouval na to, že mu nejde 

zapnout počítač.“ (OBVIŇOVÁNÍ ŠKOLNÍ POMŮCKY, POČÍTAČ) 

Návštěva u Zety, pozorování: Z rozvrhu jsem pochopil, že v současnosti (právě teď) by měl být 

Zachariáš na DISTANČNÍ VÝUCE na POČÍTAČI. Respondentka během toho zvolá, že tomu taky 

nerozumí, když začne Zachariáš LHÁT, že dneska zrovna výjimečně výuku na POČÍTAČI nemají 

(LEŽ, POČÍTAČ). 

MLADŠÍ DĚTI využívaly dle sdělení MATEK VZTEK (při vstávání), respektive i jeho méně intenzivní 

projev, že se DĚTEM nechce, jsou protivné. Zatímco STARŠÍ SYN paní Alfy slíbil, že do ŠKOLY 

půjde, a pak nešel (LEŽ, ŠKOLNÍ DOCHÁZKA).  

Alfa: „No Alex, ten půjde, ale vzteká se po ránu. On je takový vztekloun, ale jde tam. A Andrej 

řekne, že půjde, ale nejde.“ (LEŽ, VZTEK, ŠKOLNÍ DOCHÁZKA) 

Jako vhodná strategie ke snížení TLAKU UČITELE se jeví pro všechny ČÁSTEČNĚ VYHOVĚT. MATKA 

je pak spokojená, jelikož jejím cílem je, aby DÍTĚ NEPROPADLO, UČITEL také SNÍŽÍ TLAK  

a DÍTĚ se alespoň ČÁSTEČNĚ VYHNE VÝUCE.  

Já: „Takže chodili jen na tu první hodinu a pak už nešli?“ 

Alfa: „Jo. Alex jen na tu jednu hodinu a pak už nešel.“ (ČÁSTEČNĚ VYHOVĚT) 

Andrej, jeden z nejstarších SYNŮ, v 9. třídě ZŠ chodil místo povinné ŠKOLNÍ DOCHÁZKY do PRÁCE, 

což bylo později legitimizované i ze strany ŠKOLY, se kterou MATKA byla v kontaktu: 

Alfa: „Říkaj, že to (neomluvené hodiny) nějak udělají, když chodí aspoň do práce.“ (PODVOD, 

ŠKOLA) 
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Pokud máme na mysli cíl MATEK, tj. aby jejich DÍTĚ NEPROPADLO, jeví se i tolerance Andrejovy 

PRÁCE za takovýchto podmínek jako logické vyústění. Andrej dokončí 9. třídu, a navíc zajistí 

část OBŽIVY RODINĚ. Sám Andrej zdůrazňoval tento svůj přínos tím, že občas donesl domů pizzu.  

Strategie DCER: celkově se jeví, že mají DCERY větší zodpovědnost za cíl NEOPAKOVAT ROČNÍK. 

Možná to souvisí s budoucí rolí DCER zodpovídání za VÝCHOVU jejich vlastních DĚTÍ, a tak 

MATKY více tlačí na to, aby se DCERY dokázaly umět vypořádat s nároky ŠKOLY a UČITELE, aby 

posléze mohly samy provést své DĚTI školským systémem, jelikož to patří do PÉČE O DĚTI. 

Nejstarší DCERA paní Alfy Aneta, vysokoškolačka, se sama učila, nemohla v tomto směru 

počítat s POMOCÍ MATKY. A ještě poskytovala DOUČOVÁNÍ BRATRŮM, když ji oslovili. Drahomíra, 

DCERA paní Delty, ve 4. třídě zase sama kontaktovala mě či DOUČOVATELKU, aby splnila DOMÁCÍ 

PŘÍPRAVU a odevzdala ÚKOLY UČITELCE. DCERA Zuzana respondentky Zety sice nechodila vůbec 

do ŠKOLY, stejně jako její BRATŘI, ale pomáhala při VÝCHOVĚ NEJMLADŠÍHO DÍTĚTE. 

Zodpovědnost, která jinak spočívá ve splnění cíle NEOPAKOVAT ROČNÍK ve ŠKOLE, se zde změnila 

za cíl POMOC MATCE s PÉČÍ O DÍTĚ. U paní Gamy se jednalo o to, že OBVIŇOVALA své DCERY, že 

jsou protivné a že se jim do MATEŘSKÉ ŠKOLY nechce (strategie VZTEK). Ale když potřebovala jít 

například do PRÁCE, tak DCERY do ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ šly.  

2.2.7 Role matky a otce v péči o dítě  

Ve všech případech měly největší zodpovědnost o PÉČI O DÍTĚ MATKY. PÉČE O DÍTĚ souvisí s PÉČÍ 

O DOMÁCNOST, kdy je důležité mít nakoupeno, navařeno a uklizeno. PÉČE O DÍTĚ souvisí také 

s BYDLENÍM POTOMKŮ (a to i dospělých či nově narozených vnuků). Také s hlídáním DÍTĚTE, 

tzn. BÝT S DÍTĚTEM doma. MATKY také zprostředkovávají KOMUNIKACI s majoritou, KOMUNIKACI 

s NEZISKOVKOU, ÚŘADY či ŠKOLOU. Nejvýznamnější je jejich role především v nových 

SITUACÍCH, kdy je potřeba KOMUNIKOVAT s majoritou. PÉČE O DÍTĚ je brána jako samozřejmost, 

tzn. stálá a dlouhodobá, zatímco PÉČE O DÍTĚ ze strany OTCE je výjimečná a krátkodobá. 

Když MATKY selhávají dlouhodobě ve své roli PÉČE O DÍTĚ, vyvolává to u PŘÍBUZNÝCH nevoli, 

zejména ze strany ŽEN. Nevole se projevuje KONFLIKTY a LŽEMI, které mají MATKU donutit  

k dostatečné PÉČI O DÍTĚ. V jednom případě byla snaha převzít PÉČI O DÍTĚ BABIČKOU, když bylo 

DÍTĚ malé. Tyto KONFLIKTY jsou hnané STUDEM z nařčení, že MATKA není schopná PEČOVAT  

O DÍTĚ a vedou ke VZTEKU MATKY. Tento VZTEK a STUD se projevují i v kontaktech mimo 

PŘÍBUZNÉ. 

Gama, zápis rozhovoru: Respondentka se se sousedkou (paní kolem 70 let) pohádala a byla na 

ní sprostá, protože jí sousedka řekla, že má nevychované děti (VZTEK, SOUSEDKA, PÉČE O DÍTĚ). 
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Pokud je MATKA delší dobu vystavována VZTEKU a STUDU a SITUACE nemá zdánlivě řešení, 

nastane strategie VYHÝBÁNÍ. 

Beta (stěhování z Moravy do Prahy): „Tak nakonec já jsem tedy podala trestní oznámení zpátky 

na ně za křivé obvinění, a to už začaly prostě hádky. Takže já jsem se sbalila, co jsem měla 

svoje. Všechno jsem prodala a odjela jsem prostě sem.“ (VZTEK, BABIČKA, PÉČE O DÍTĚ) 

V případě Alfy se stala v oblasti PÉČE O DĚTI nejvýraznější NEJSTARŠÍ DCERA, jelikož MATKA 

dlouhodobě selhává ve VÝCHOVĚ SYNŮ, a tak využívá v některých případech strategii VYHÝBÁNÍ 

a řekne si o POMOC DCEŘI. 

Alfa: „Ona mě má jako kamarádku, takže mi říká všechno. I když kluci zlobí, tak musím říct jí, 

aby je okřikla. Jí poslechnou víc než mě. Když jim třeba řeknu uklidit anebo vykoupat, tak to 

ne. Ale jak jim to řekne Aneta, tak jo. Jen jim něco řekne, tak už jdou.“ (DCERA, PÉČE O DĚTI).  

Kromě KONFLIKTŮ jsou přítomné i LŽI v oblasti PÉČE O DĚTI, vypadají například takto: 

Alfa: „On mi to tajil (27letý syn), nechtěl mi to říct kde je. Oni mi řekli z rodiny, že jsem ho 

vyhodila, že byl na ulici. Že byl půl roku venku a že přespával na lavičkách. A když jsem jim 

řekla, že byl u mě celou tu dobu, tak říkali, že ne. Protože věřili radši jemu než mně.“ (PÉČE O 

DĚTI, LŽI, BYDLENÍ) 

Krátkodobé výjimečné selhávání či nedostupnost v PÉČI O DÍTĚ je tolerovaná a POMOC nabízí 

nejčastěji jiná ŽENA (MATKA MATKY či starší DCERA, případně SESTRA). Pokud ani ony nejsou 

dostupné, postarali se STARŠÍ SYNOVÉ (vaření, uklízení) či u nejmladší respondentky (27 let) OTEC 

DĚTÍ (hlídání), kde je možné pravděpodobně spatřovat modernější liberálnější přístup. Tato 

POMOC je ale omezená jen do doby, než je MATKA opět schopná PEČOVAT O DĚTÍ, pak je PÉČE O 

DĚTI opět na ní a selhávání v PÉČI O DOMÁCNOST je doprovázeno STUDEM, když není důvod, proč 

by MATKA nemohla O DĚTI PEČOVAT. 

Alfa o SYNOVI, když byla ona i DCERA COVID-19 pozitivní: „Staral se o mě, chodil kolem mě. A 

potom ho to přešlo.“ 

Já: „No vidíte, že se kluci dokážou postarat, když musí.“  

Alfa se hned brání: „Ale to já už zase budu vařit!“ (VYPADAT DOBŘE, STUD, PÉČE O DÍTĚ) 

MATKA také zprostředkovává KOMUNIKACI DÍTĚTE s majoritou. Především v nových, 

výjimečných SITUACÍCH, kdy DÍTĚ vyjadřuje STUD či MATKA STRACH. Jakmile ale MATKA zjistí, že 

je SITUACE bezpečná, snaží se přenechávat KOMUNIKACI SE ŠKOLOU, NEZISKOVKOU, ÚŘADEM či 

LÉKAŘEM na DÍTĚTI, pokud je dostatečně velké:  
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Dítě (Delty): „Zítra jdu do školy.“ 

Já: „Jako odevzdat úkoly?“  

Dítě: „Jo.“ 

Já: „Už tam nechodí máma?“ 

Dítě: „Už tam chodím spíš já, máma říká, že už tam můžu chodit sama.“ (ŠKOLA, KOMUNIKACE) 

Alfa: „V čekárně, když jsme čekali, tak si ho sestra zavolala a já jsem chtěla počkat v té čekárně 

a on nechtěl, že mám jít s ním. To bylo poprvé, jinak chodí k doktorovi sám. Teď i na tom učňáku 

byl rád, že jsem šla s ním se tam podívat.“ (STUD, LÉKAŘ, ŠKOLA) 

OTCOVÉ a mužští PŘÍBUZNÍ (strýc, dědeček) pomáhají především v PÉČI O DOMÁCNOST, zútulňují 

domácnost svými řemeslnými dovednostmi, tzn. pomáhají s rekonstrukcí bytu, pokládáním 

podlahy, případně je důležité využívání AUTA, které pomáhá při stěhování či sekundárně 

pomáhá MATCE k PÉČI O DĚTI v oblasti OBŽIVY. Když OTEC není v PRÁCI a má AUTO k dispozici, 

jede s MATKOU pro potravinovou POMOC, aby nemusela MATKA nosit tašky hromadnou 

dopravou. Druhou oblastí je PÉČE OTCŮ O DĚTI v tom smyslu, že STARŠÍ SYNY (konec druhého 

stupně ZŠ) uvádí do PRÁCE přes různé POMOCI na domě či je berou s sebou do PRÁCE. PÉČE  

O DĚTI ze strany MUŽŮ je výjimečná, krátkodobá. Možná právě z důvodu výjimečnosti se pak 

odsouvají ostatní povinnosti, kdy SYNOVÉ jdou raději s OTCEM do PRÁCE než do ŠKOLY. Následek 

takového jednání, tedy zameškání ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, řeší ale opět MATKA.   

Do PRÁCE uvádělo téměř dospělé DĚTI dané pohlaví, ke kterému DÍTĚ patří: MATKA Alfa chodila 

s DCEROU Anetou do PRÁCE, zatímco její SYNOVÉ chodili do PRÁCE s OTCEM. PRÁCE se jeví 

genderově oddělená i v rámci PŘÍBUZNÝCH v RODINĚ. Paní Alfa i paní Delta chodily do PRÁCE 

se SESTROU, zatímco nejstarší SYN paní Alfy Albert (27 let) chodil do PRÁCE s BRATREM paní 

Alfy. PŘÍBUZNÍ často chodili do PRÁCE stejného zaměstnavatele, tudíž je zde větší riziko, kdy 

v případě krachu zaměstnavatele zasáhne tato SITUACE celé PŘÍBUZENSTVO. 

DCERY ale mají další zdroj OBŽIVY, lze to vidět na tom, že občas chodí DCERA s MATKOU do 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE (např. opět Alfa či Delta). Obě tyto aktivity ukazují danému pohlaví 

možnost, jak lze získávat finance na OBŽIVU v budoucnu, čímž RODIČE předávají své ZNALOSTI.  

Do PÉČE O DĚTI zasahuje mnoha romským MATKÁM OSPOD (Alfa, Beta, Zeta). Zatímco Beta  

a Zeta vnímaly OSPOD jako kontrolující ÚŘAD, od kterého se jim POMOCI nedostane a je potřeba 

pouze splnit nároky OSPODU, Alfa využívala POMOCI při VÝCHOVĚ DĚTÍ, konkrétně ve prospěch 
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SYNŮ. Navštěvovali kurátora, který jim vysvětloval, že mají chodit do ŠKOLY. Alfa si i chválila 

to, že předchozí kurátor na DĚTI KŘIČEL, a ty ho pak poslechly. 

PÉČE O DĚTI je také způsob MATEK, jak VYPADAT DOBŘE, ale i ZHORŠIT SVOU SITUACI, aby se jim 

dostalo POMOCI. Například Gama si tohoto byla plně vědoma a využívala PÉČI O DĚTI, aby měla 

přístup k POMOCI od ÚŘADU PRÁCE.  

Já: Pochválil jsem, že jsou hezky oblečené holky.  

Gama: No to víte, šeptala mi, aby to ostatní v řadě neslyšeli oni (pracovníci a pracovnice Úřadu 

práce) na vás jinak koukají, když chodíte hezky oblečený, to pak vidí, že se o ty děti staráte. 

Naopak mně oznámila zhoršení své finanční SITUACE tím, že nemá na SVAČINY pro DĚTI do 

ŠKOLY, a tím vlastně žádala o POMOC.  

Zdá se také, že pro MATKY je PÉČE O DĚTI během COVID-19 více zatěžující. Alfa, Beta, Gama  

i Zeta shodně říkají, že jim DĚTI „lezou na nervy“. Pouze u Delty toto nezaznělo, během mých 

návštěv byly její DĚTI povětšinou venku či někde pryč. Přes všeobecnou stereotypní představu, 

že chtějí být Romové blízko u sebe, si v těchto čtyřech RODINÁCH MATKY stěžovaly na to, že jsou 

DĚTI hlučné, zlobí a že se těší, až půjdou do ŠKOLY. Tam je ale následně posílaly dle své potřeby, 

povětšinou však zřídkakdy.  

TLAK UČITELE A PÉČE O DĚTI: Vnímaný TLAK UČITELE MATKAMI se snižuje, když je potřeba 

PEČOVAT O DÍTĚ, které nenastoupilo do PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (Gama, Zeta). Z důvodu 

PÉČE O NEJMLADŠÍ DÍTĚ není prostor na to tolik vnímat TLAK UČITELE vůči ostatním DĚTEM.  

2.2.8 Doučování 

DOUČOVÁNÍ během COVID-19 velmi souvisí s DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU. Pokud MATKA, která se v učivu 

či ve schopnosti předat učivo DÍTĚTI neorientuje (NEZNALÁ), pociťuje VYSOKÝ TLAK UČITELE  

směřující k DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, požádá o POMOC a nastupuje DOUČOVÁNÍ. Podmínkou však je, že 

DOUČOVÁNÍ musí být dostupné (blízko) a efektivní, zaměřené na snižování TLAKU UČITELE.  

DOUČOVÁNÍ nastupuje především u DĚTÍ na přelomu 1. a 2. stupně ZŠ, kdy je DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

pro MATKU už moc náročná, pravděpodobně z důvodu její vlastní neúspěšné školní kariéry 

(NEZNALOST). Žádná MATKA neuváděla, že by se během procesu DOUČOVÁNÍ sama mohla stát 

ZNALOU. Buď už učivo, které se DÍTĚ učí, zná nebo nezná, pokud učivo nezná, tak se do něho 

s DÍTĚTEM nepouští.  

Na začátku ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE se na DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ MATKA podílí, protože je ZNALÁ. 

Může však nastat SITUACE, kdy neumí předat své znalosti DÍTĚTI – v tom případě nastupuje 
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DOUČOVÁNÍ, které zajišťují i různí aktéři, například PŘÍBUZNÍ. BABIČKA, která zrovna přijela na 

návštěvu a má dle respondentky trpělivost vysvětlit učivo DÍTĚTI, i když učivo dítě po páté 

nechápe. 

DOUČOVÁNÍ je jakási nevědomá touha MATEK po individuálním domácím VZDĚLÁVÁNÍ svých 

DĚTÍ. MATKY, pokud DOUČOVÁNÍ chtějí z důvodu VYSOKÉHO TLAKU UČITELE, tak především ve 

chvílích, kdy je DOUČOVÁNÍ dostupné (blízko). Například BABIČKA či DĚDEČEK přijel na 

návštěvu, přišel SOUSED, matka mluví přímo s DOUČOVATELEM nebo ho mohu kontaktovat na 

Facebooku. NEZISKOVÁ ORGANIZACE (vzdálenější i lokalitou) se svým DOUČOVÁNÍM nastupuje, 

když nejsou jiná DOUČOVÁNÍ dostupná a TLAK UČITELE je VYSOKÝ. 

V případě Alfy byl VYSOKÝ TLAK UČITELE a nebylo dostupné žádné efektivní DOUČOVÁNÍ od 

známých, a přesto MATKA nabízené dostupné DOUČOVÁNÍ odmítla, a to z důvodu zaměření TLAKU 

UČITELE, který směřoval na ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. Její zlepšení a dodržování byl způsob, jak si 

zlepšit ZNÁMKY a vyhnout se OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU pro syny Alexe a Andreje. 

DOUČOVÁNÍ neslouží tedy primárně k tomu, aby se stalo DÍTĚ ZNALÉ v očích MATKY, ale aby se 

SNÍŽIL TLAK UČITELE. DOUČOVÁNÍ musí být také efektivní vůči TLAKU UČITELE, tzn. po 

DOUČOVÁNÍ se musí snížit. Pokud se tak nestane (například se DOUČOVATEL zaměřuje příliš 

dlouho na pochopení látky, a ne na výsledky), může nastat OBVIŇOVÁNÍ DOUČOVATELE, že DÍTĚTI 

nepomáhá, tedy že je DOUČOVÁNÍ neefektivní. V těchto případech je vyvíjena ze strany MATKY 

či DÍTĚTE snaha o VYHÝBÁNÍ SE DOUČOVÁNÍ.  

Ideální stav je tedy dostupné a efektivní DOUČOVÁNÍ, avšak to je pouze ideální stav, kdy některá 

z těchto vlastností může být upozaděna ve chvílích, kdy je zdůrazněna druhá z vlastností.  Aneta 

paní tedy Alfy „přetrpěla“ dlouhé neefektivní DOUČOVÁNÍ od SOUSEDA, protože DOUČOVÁNÍ 

latiny na vysoké ŠKOLE je jinak v jejím okolí výrazně nedostupné. Snažila se VYPADAT DOBŘE  

a neurazit DOUČOVATELE, aby měla případně nadále přístup k DOUČOVÁNÍ.  

Proto lze pochopit i jednání paní Zety, pro kterou výchova pěti DĚTÍ představuje velkou 

nedostupnost DOUČOVÁNÍ STARŠÍCH DĚTÍ (vše je daleko místně i s ohledem na PÉČI O DĚTI, tzn. 

náročnost přesunu). SYNA na 1. stupni ZŠ MATKA sama naučí počítat do 30, protože to je 

efektivní, dostupné a je ZNALÁ. Potíž nastává u DOUČOVÁNÍ STARŠÍCH DĚTÍ, které už sama 

DOUČOVAT nezvládne a je složité nalézt DOUČOVATELE, ke kterému by DĚTI šly (poprvé by s nimi 

musela jít i ona) či nalézt DOUČOVATELE, který by chodil k ní do bytu. Z toho důvodu jí může 

vyhovovat či alespoň může tolerovat, když přijde DOUČOVATEL s OSPODEM, který je efektivní 

(DOUČOVÁNÍ v rámci 2 dnů) a dostupný (přijdou přímo k ní). Hypoteticky si lze představit, že  
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i Zeta s pěti DĚTMI přistoupí na pravidelné DOUČOVÁNÍ, a to ve chvíli, kdy je VYSOKÝ TLAK 

UČITELE – k ní domů by poté chodil dostupný a efektivní DOUČOVATEL, který by navíc DĚTI vzal 

třeba ven, a tím snížil MATČINU PÉČI O DĚTI (pohlídal by je).  

2.2.9 Známky jako binární ukazatel tlaku učitele 

TLAK UČITELE se zvýznamňoval vlivem ZNÁMEK (především pětek) a související kategorie 

OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU. Zdá se, jako by školní klasifikační stupnice v myslích respondentek 

obsahovala zejména jedničky, které v případě Alfy MATKA zdůrazňovala s hrdostí v ohledu na 

maturitní VYSVĚDČENÍ s vyznamenáním u Anety, zatímco dvojky a trojky nebyly v rozhovorech 

nijak výrazně zmiňovány. S ohledem na cíl respondentek, tj. aby DĚTI splnily požadavky ŠKOLY 

a nemusely OPAKOVAT ROČNÍK, se totiž jedná o nezajímavé ZNÁMKY. V případě dvojek a trojek 

je zcela jistě NÍZKÝ TLAK UČITELE, a tak je možné se VYHÝBAT ŠKOLNÍ DOCHÁZCE a ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ. Problém nastává u čtyřek a především pětek, kdy se zdá, že respondentky vnímají 

TLAK UČITELE jako VYSOKÝ a musí k němu zaujmout strategii. Nelze se mu již VYHÝBAT ve většině 

případů s výjimkou PÉČE O DÍTĚ (do 3 let), kdy je TLAK UČITELE NÍZKÝ či ho tak MATKA vnímá, 

jelikož je více zaměřená na PÉČI O NEJMLADŠÍ DÍTĚ. ZNÁMKY jsou, jak již bylo řečeno, 

nejdůležitější v období před a po VYSVĚDČENÍ, kdy se ukáže, jaké ZNÁMKY skutečně dítě má  

a zda hrozí OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU.  

Strategie MATEK a DĚTÍ na vylepšení ZNÁMEK působí intervenčně, tedy ve chvílí, kdy už jsou 

ZNÁMKY špatné.  V rodinách, kde je jiný přístup k výuce, působí RODIČ na DÍTĚ spíše 

preventivně, tedy v tom smyslu, že DÍTĚ musí být dobré ZNÁMKY po celý rok, aby nemělo na 

konci špatné ZNÁMKY; zatímco u respondentek se uplatňovalo schéma „má špatné ZNÁMKY, tak 

si je musí teď vylepšit“.  

Pokud si respondentka vybrala OFFLINE VÝUKU, tzn. zaměření pouze na DOMÁCÍ PŘÍPRAVU  

a plnění DOMÁCÍCH ÚKOLŮ, bylo DÍTĚ hodnoceno pouze za tyto úkoly. Pokud se DÍTĚ účastnilo 

ONLINE VÝUKY, byla ŠKOLNÍ DOCHÁZKA též prvek, který mohl zlepšit či zhoršit ZNÁMKY  

a VYSVĚDČENÍ. 

Pokud DOUČOVÁNÍ či jiné strategie nestačí vůči TLAKU UČITELE, MATKA nabízí DÍTĚTI možnost 

PODVODU či přímo se sama PODVODU účastní, aby se vyrovnala s TLAKEM UČITELE (Beta, Delta). 

Aby se zlepšily ZNÁMKY, nabízel PODVOD i UČITEL (opisování) či ŠKOLA řekla, že to „nějakým 

způsobem“ udělají, když chodí SYN paní Alfy alespoň do PRÁCE. Všechny tyto snahy představují 

nesystémový způsob, jak se vyrovnat s tíživou situací ve VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, tj. způsob „ulevit 

DĚTEM“.   
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2.2.10 Vztah práce a školní docházky 

Vztah PRÁCE a ŠKOLNÍ DOCHÁZKY se projevuje různě dle věku DÍTĚTE, pohlaví a PRÁCE MATKY.  

Ze sdělení více respondentek vyplývá, že MATKY posílají děti do ŠKOLY, tedy se uplatňuje ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKA, když musí jít MATKA do PRÁCE nebo si ZAŘIZOVAT VĚCI na různé ÚŘADY.  

Gama: „Dneska jsme ještě nebyli (ve škole), Gabriela nemohla vstát, byla nějaká i protivná, tak 

jsem ji ještě nechala doma. Zítra ale půjde, musím si zařídit věci ve městě.“ (ŠKOLNÍ DOCHÁZKA, 

ZAŘIZOVAT VĚCI) 

Beta: „A nebo jsem dělala čtyři hodiny ráno od 8 hodin, když jsem odnesla (děti) do školy do 

dvanácti. A ve dvanáct jsem byla doma.“ (ŠKOLNÍ DOCHÁZKA, PRÁCE) 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ, mateřská ŠKOLA i základní ŠKOLA jsou tedy vnímané jako místo, kde se  

o DĚTI POSTARAJÍ, když se o sebe nedokážou ještě postarat samy. Je to místo na hlídání.  

O podobném výsledku píše i Bittnerová, kde je ŠKOLA chápána jako „místo, kde je DÍTĚ 

zabezpečeno, je pod dozorem, a tudíž se snižuje riziko jeho ohrožení života“ (Bittnerová, 

Doubek & Levínská, 2014, s. 200). 

Tři z pěti MATEK přiznaly, že přišly o nelegální PRÁCI během období COVID-19, explicitně však 

nezmiňují, že by se tím zhoršila ŠKOLNÍ DOCHÁZKA DĚTÍ. Nicméně z jejich vyjádření plyne, že 

posílají DĚTI do ŠKOLY mimo jiné, když potřebují DĚTI pohlídat, například právě když jdou do 

PRÁCE.  

U respondentky Gamy byly finanční potíže důvodem k tomu, aby odjela z Prahy za PŘÍBUZNÝMI, 

a tím nemohly DĚTI vykonávat ŠKOLNÍ DOCHÁZKU. Též byl dvěma MATKAMI zdůrazňován aspekt, 

že nemají finanční prostředky na JÍDLO, SVAČINY a OBĚDY pro DĚTI, a tak je nechtějí do 

ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ posílat. 

U STARŠÍCH SYNŮ je PRÁCE a PŘÍPRAVA NA PRÁCI tolerována na úkor ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. 

Sedmnáctiletý SYN paní Alfy Andrej si našel PRÁCI, kterou upřednostnil namísto ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY. Též mladší ze SYNŮ paní Alfy, čtrnáctiletý Alex vynechával ŠKOLNÍ DOCHÁZKU ve 

chvílích, kdy občas na několik dní odjel za OTCEM pomáhat na domě mimo Prahu. I Dalibor  

(9. třída), SYN respondentky Delty, jezdí za OTCEM mimo Prahu, kde mu pomáhá. Třiadvacetiletá 

Aneta, DCERA paní Alfy, chodí do PRÁCE pouze ve chvílích, kdy nemusí navštěvovat vysokou 

ŠKOLU, tzn. o prázdninách.  
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2.3 Limity výzkumu 

Výzkum je limitován několika faktory. Jako nejzásadnější lze označit skutečnost, že jako 

výzkumník nepřicházím do domácností respondentek coby nezaujatý pozorovatel, ale v jejich 

životě už vykonávám roli sociálního pracovníka, který jim pomáhá. Jak bylo ukázáno na datech, 

respondentky využívají různé strategie, aby se jim dostalo od majority pomoci, a tak je zcela 

jisté, že využívají tyto strategie i na mě, což jsem v případech, kdy jsem si toho byl vědom, 

popsal. Dále je důležité, že respondentky za účelem POMOCI někdy i přímo LŽOU či ZAMLČUJÍ 

informace. Ani ke mně tedy nemusí být ve vztahu k distančnímu VZDĚLÁVÁNÍ svých DĚTÍ 

upřímné a to, co by mohlo zhoršit jejich obraz v mých očích, mi neřeknou, aby měly stále 

přístup k mé POMOCI.  

Samotný vzorek respondentek je velmi specifický. Jedná se o respondentky, které z různých 

důvodů oslovily NEZISKOVOU ORGANIZACI a žádají od ní (ode mě) POMOC. Kromě toho samotná 

sociální služba má určitá kritéria pro příjem klientů a klientek: jsou vybíráni takoví klienti, kteří 

se zdají být alespoň trochu motivovaní, chodí pravidelně na schůzky a KOMUNIKUJÍ. Proto je 

možné se domnívat, že velká část romských rodin spolupracuje s majoritou (kam patří i ŠKOLA) 

mnohem méně a jsou méně motivovaní. Bylo osloveno 20 klientek sociální služby a pouze  

5 z nich souhlasilo se zahrnutím do výzkumu, čímž se opět vzorek zúžil na ty, které souhlasily 

s výzkumem, a tedy ke mně cítí alespoň částečně důvěru či mají jinou mně neznámou motivaci.  

Zmíněná sociální služba pracuje především s rodinami, které bydlí ve standardním komerčním 

či nájemním bydlení. Je zde však velká část obyvatelstva, která žije s DĚTMI v nestandardních 

podmínkách na ubytovně, azylovém domě či ve vyloučené lokalitě, která zcela jistě zažívá jiné 

a možná intenzivnější obtíže ve vztahu ke ŠKOLE.   

Dalším velkým limitem je absence dalších kolegů a výzkumníků (třeba z romské menšiny), 

kteří by korigovali a objektivizovali mé poznatky, proto je velmi pravděpodobné, že byl 

výzkum ovlivněn mým pohledem s určitými představami o tom, co je správné. S tím dle mého 

názoru souvisí i to, že respondentky mnoho nemluvily o svém ROMSKÉM PŮVODU, jako by to 

nebylo důležité.  

Nepodařilo se dosáhnout cíle sesbírat více zvukového materiálu, jelikož respondentky 

pořizování záznamu z různých důvodů odmítaly. Zvukový záznam se jim nezdál dostatečně 

anonymní a byly ochotné svolit spíše k tomu, že budou během návštěv nebo po nich pořizovány 

textové zápisy. I přes ujištění o anonymizaci a navzdory počátečnímu svolení z plánovaných 

rozhovorů respondentky často vycouvaly, například paní Gama dvakrát souhlasila 
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s nahráváním, ale vždy během návštěvy využila mé pozice sociálního pracovníka a chtěla 

POMOCI v sociálně–právních záležitostech a „taktně“ odmítla rozhovor. Posléze mi sdělila, že 

se nahrávání bojí z důvodu citlivých informací (nelegální PRÁCE a podobně).   
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2.4 Závěr 

Mezi tři obecné strategie řešení problémů respondentek v mnoha různých situacích patřilo 

VYPADAT DOBŘE, ZHORŠIT SVOU SITUACI a VYHNOUT SE PROBLÉMU. Ukázalo se, že nejdůležitějším 

aspektem, který pohání VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ pražských romských MATEK, je TLAK UČITELE.  

TLAK UČITELE je vnímán jako nutící a hrozící, jen občas UČITEL pomůže tím, že se „spikne“ 

s MATKOU a v rámci požadavků rámcového vzdělávacího programu nabízí UČITEL PODVOD, aby 

byl program formálně splněn, když je SITUACE jinak bezvýchodná. Ony PODVODY byly dle slov 

MATEK jediným způsobem, kterým bral UČITEL v potaz odlišné sociokulturní zázemí RODINY. 

Občas UČITEL poskytl ŠKOLNÍ POMŮCKY, avšak žádný se neangažoval do té míry, že by třeba 

DÍTĚTI poskytl individuální DOUČOVÁNÍ. 

Z výpovědí se také ukázalo, že není potíž v pořízení POČÍTAČE (či jiného zařízení, odkud by se 

děti mohly připojovat na ONLINE VÝUKU), ale spíše zacházení s touto POMŮCKOU. MATKY referují 

o tom, že je pro ně připojení k VÝUCE příliš složité a nerozumí tomu, a tak jsou ohledně funkce 

zařízení a připojování do hodin odkázány na výpovědi DĚTÍ. Ty toho využívají a někdy LŽOU, 

že VÝUKA neprobíhá, přestože nic objektivně nebrání tomu, aby bylo DÍTĚ přítomno na hodině.  

NEZNALOST MATEK se také projevuje v DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ, kdy respondentky DOUČUJÍ DĚTI, 

se kterými na to mají ještě ZNALOSTI, tj. do cca 3. třídy ZŠ a posléze je pro ně již látka tak složitá, 

že přenechávají VÝUKU na samotném DÍTĚTI či DOUČOVATELI. Ten je potřeba ve chvíli, kdy je 

potřeba zlepšit DOMÁCÍ PŘÍPRAVU. Pokud je DOUČOVATEL dostupný a efektivní a SNIŽUJE TLAK 

UČITELE, jsou všechny respondentky ochotné přistoupit na DOUČOVÁNÍ svého DÍTĚTE, což lze 

vnímat pozitivně. Jednoznačně se ukazuje, že DĚTI méně ZNALÝCH RODIČŮ mají velkou 

nevýhodu oproti například DĚTEM vysokoškoláků. Méně ZNALÍ RODIČE nejsou schopni DĚTEM 

POMOCI s vyučovanou látkou, a proto by bylo vhodné v rámci nastavení rovných příležitostí ve 

VZDĚLÁVÁNÍ podpořit DOUČOVÁNÍ nízkopříjmových RODIN, aby bylo DOUČOVÁNÍ dostupné  

a efektivní. Tzn. že takové DOUČOVÁNÍ by mělo probíhat nejlépe doma u DĚTÍ a DOUČOVATEL by 

se měl být schopen DOMLUVIT s UČITELEM DÍTĚTE na tom, co je potřeba, aby se DÍTĚ DOUČILO. 

Toto DOUČOVÁNÍ by měl posléze UČITEL pozitivně odměnit adekvátní ZNÁMKOU.  

Ohledně respondentek panuje velké nepochopení ze strany některých aktérů VZDĚLÁVACÍHO 

SYSTÉMU: domnívají se, že respondentky nemají žádný cíl ve VZDĚLÁVÁNÍ svých DĚTÍ, tedy že 

jim o VZDĚLÁVÁNÍ svých DĚTÍ nejde. Respondentky však velmi dobře sledují vlastní vytyčený 

cíl, kterým je to, aby DÍTĚ nemuselo OPAKOVAT ROČNÍK. Pětistupňová klasifikační stupnice se 

zdá být v pojetí respondentek neúčelná, dokud se nejedná o nejhorší možnou ZNÁMKU na 
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VYSVĚDČENÍ. Jednají tedy na první pohled nekoncepčně intervenčně. Tato zjištění jsou shodná 

se zjištěním Dřímala, podle kterého spočívá apel na učení v romských RODINÁCH v předcházení 

problémů, a zdá se tedy jako nekoncepční  

a nárazový (Dřímal, in Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014, s. 125). Z dat je zřejmé, že právě 

NEOPAKOVÁNÍ ROČNÍKU DÍTĚTE je hlavní koncept a nárazovost vyplývá z TLAKU UČITELE. Pokud 

by DÍTĚTI hrozilo OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU po celý ročník, či by byla stanovena podmínka, že DÍTĚ 

musí DOCHÁZET DO ŠKOLY, jinak bude OPAKOVAT ROČNÍK, apel by se stal dlouhodobějším, a tím 

by se i motivace respondentek pro VZDĚLÁVÁNÍ svých DĚTÍ stala dlouhodobější. 

Domnívám se, že by bylo vhodné ze strany ŠKOL dodat respondentkám určitou strukturu, 

přistoupit neformálně na klasifikaci jejich DĚTÍ typu „pětky a ty ostatní ZNÁMKY“ a říct 

srozumitelně „toto vaše DÍTĚ musí splnit a toto nesmí dělat a musí to splnit přesně v takovém  

a takovém množství, jinak bude OPAKOVAT ROČNÍK“. A toto opakovat každý měsíc. Nastavil 

bych v tomto ohledu požadavky ŠKOLY přísněji, protože respondentky jsou velmi schopné 

bojovat s TLAKEM UČITELE, když musí a není jiná možnost; svých vytyčených cílů (NEOPAKOVAT 

ROČNÍK) dosahují,  

i když se občas uchylují k nestandardním postupům, PODVODŮM. K PODVODŮM se občas 

uchyluje i ŠKOLA, aby splnila nároky dané rámcovým vzdělávacím programem a neměla 

PROBLÉMY. 

Samotné ONEMOCNĚNÍ COVID-19 se do ŠKOLNÍ DOCHÁZKY promítlo v tom smyslu, že dvě 

respondentky udávaly prodělání ONEMOCNĚNÍ a DĚTI, přestože byly pozitivní (ale neměly 

příznaky), přestaly dělat DOMÁCÍ PŘÍPRAVU, jelikož byl NÍZKÝ TLAK UČITELE. COVID-19 se také 

projevoval tím, že tři respondentky přišly o PRÁCI. Když je MATKA v PRÁCI, je větší 

pravděpodobnost, že pošle především mladší DÍTĚ do ŠKOLY či mateřské ŠKOLY (ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKA), je to místo, kde je o DÍTĚ PEČOVÁNO. Opět se jedná o podobná pozorování jako  

u Bittnerové, Doubka a Levínské. Proto ztráta PRÁCE MATEK vede k většímu zanedbávání ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY u mladších DĚTÍ, jelikož je potřeba PEČOVAT O DÍTĚ. Do ŠKOLY jdou DĚTI jen, když 

MATKA PEČOVAT O DÍTĚ nemůže.   

Finanční těžkosti zmiňovala respondentka Gama, kdy její neútěšná SITUACE vedla k tomu, že 

odjela za PŘÍBUZNÝMI mimo město a DĚTI meškaly DOCHÁZKU do mateřské ŠKOLY několik dní až 

týdnů. O důležitosti SVAČIN píše i Bittnerová (Bittnerová, Doubek & Levínská, 2014), kde je 

SVAČINA před majoritou symbolem toho, že MATKY zvládají PÉČI O SVÉ DÍTĚ, nemožnost její 

přípravy tak může vést k zanedbávání ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Obdobnou SITUACI jsem nalezl u opět 

respondentky Gamy, kde chybějící SVAČINA byla deklarovaným důvodem, že DÍTĚ nemůže jít 
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do ŠKOLY.  

U respondentky Bety k zanedbávání ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE přispělo, že neměla finance na 

OBĚDY v MATEŘSKÉ ŠKOLE.   

U starších SYNŮ bylo také přítomno to, že odjížděli k OTCI, kde vypomáhali na domě či s ním 

chodili do PRÁCE. SYN paní Alfy Andrej si během ŠKOLY dokonce našel PRÁCI a místo dodržování 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKY chodil do PRÁCE. PRÁCE je jaksi v protikladu ke ŠKOLE. Tento přístup ŠKOLA 

versus PRÁCE se často týká lidí v sociálně vyloučených lokalitách (Bittnerová, Doubek 

& Levínská, 2014, s. 204–206). 

Navíc jsem nalezl podobná zjištění i v genderovém pojetí PRÁCE. Morvayová a Dřímal píšou, 

že výchova v romské RODINĚ závisí na genderu a DĚTI kopírují budoucí role RODIČE stejného 

pohlaví, DCERY jsou vázány na aktivity MATKY, SYNOVÉ na aktivity OTCE (Bittnerová, Doubek 

& Levínská, 2014, s. 126). Kromě chození do PRÁCE (OTEC – SYN, MATKA – DCERA) respondentky 

chodily s DCERAMI do NEZISKOVÉ ORGANICE, kde lze vidět, že MATKA učí DCERU další roli, kterou 

je „klientka NEZISKOVÉ ORGANIZACE“, ze které jí stejně jako z PRÁCE plynou určité benefity ve 

vztahu k OBŽIVĚ RODINY. 

Z výše uvedeného lze závěrem říci, že se epidemie COVID-19 velmi negativně promítla do 

několika životních oblastí pražských romských MATEK. Na jedné straně se promítla do finanční 

situace RODINY (ztráta PRÁCE) a na straně druhé na ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DĚTÍ, přičemž absence ve 

ŠKOLE byla jen částečně kompenzována DOUČOVÁNÍM a DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU, a to podle toho, jaké 

měl nároky samotný UČITEL, tzn. podle TLAKU UČITELE.   
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