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Životní příběh 

Paní Alfa je 45letá matka čtyř dětí, které má se třemi různými 

partnery. Paní Alfa mluví česky, dle svých slov neumí romsky. Při 

sčítání lidu se paní Alfa nehlásila k romské národnosti, zatímco její 

dva mladší synové by se prý hlásili, a tak je i uvedla při sčítání lidu. 

Paní Alfa se narodila v Praze, avšak během svého života strávila 

velkou část na Českolipsku s jedním z partnerů, případně i na 

Slovensku s úplně prvním partnerem, s kterým má nejstaršího syna.  

Paní Alfa vystudovala SOU, obor Šička a textilní výroba na středním 

odborném učilišti, dále podstoupila několik rekvalifikačních kurzů od 

Úřadu práce či z různých projektů, například baristka, floristika či 

asistentka pedagoga. Žádnou z těchto prací ale nikdy nevykonávala.  

Paní Alfa je vedená dlouhodobě na Úřadu práce, přičemž si 

přivydělávala pracemi, které nenahlásila na Úřadu práce, jedná se 

především o pomocné práce v kuchyni či úklid. Jednou i toto zjištění, 

že si přivydělává a nehlásí své příjmy vedlo k tomu, že byla z Úřadu 

práce sankčně vyřazena na půl roku. Dle svých slov již přibližně rok a 

půl nemá žádný přivýdělek a žije pouze ze sociálních dávek a 

s příspěvků na péči na dva své syny a z 1000 Kč výživného na dceru.  

Nejstaršímu synovi Albertovi je 27 let. Albert s matkou už oficiálně 

nebydlí, avšak poměrně často přespává v bytě paní Alfy, jelikož 

doposud neměl žádné stálé bydlení, v současnosti by dle sdělení paní 

Alfy měl bydlet ve vyloučené lokalitě v ubytovně pro neplatiče, kde 

má paní Alfa i další příbuzné (matku a sestru). Albert je takovým 

nezvaným hostem, který zatěžuje rodinu dle vyjádření matky i dcery 

Anety, jelikož se chová velmi agresivně, paranoidně (chce, aby 

zatahovali záclony, aby je nikdo nepozoroval). Toto jeho chování je 

pravděpodobně způsobené závislostí na tvrdých drogách. Syn Albert 

paní Alfě krade peníze a lžíce. Paní Alfa vypovídala, že 17letý syn 

Andrej musel tohoto nejstaršího syna několikrát popadnout a fyzicky 

vyhodit z bytu. 27letý syn migruje také po dalších příbuzných, avšak 



když nemá vůbec kam jít, jde k matce, která ho do bytu pustí, 

případně ho tam aspoň nechá, když mu otevřou bratři. Situace se 

také zhoršila z důvodu COVID-19, jelikož syn přišel o nelegální práci 

v oblasti cestovního ruchu. 

Druhým nejstarším dítětem paní Alfy je 23letá dcera Aneta, která 

v současnosti studuje první ročník na vysoké škole humanitní obor. 

Jako středoškolské vzdělání vystudovala maturitní obor 

ekonomického směru s vyznamenáním, též vystudovala střední 

odborné učiliště. Již během středoškolských let chodila dlouhodobě 

na brigádu. Paní Alfa zdůrazňuje, že dceru má s druhým partnerem, 

který vystudoval zemědělskou školu a byl velmi schopný. Otec se na 

výchově nepodílí, pouze zasílá výživné v částce 1 000 Kč. 

Třetí nejstarší je 17letý syn Andrej, který v současnosti dokončuje 9. 

třídu ve speciální třídě na převážně romské základní škole. Zároveň 

čeká se svou o rok či dva roky mladší přítelkyní dítě, které by mělo jít 

po dohodě s kurátorem a oběma rodinami do pěstounské péče. Syn 

přesvědčuje matku, aby si ho do péče vzala ona, že se o něj bude 

starat. To paní Alfa nechce a způsobuje to konflikty v rodině. Nejstarší 

syn se postavil na stranu 17letého syna Andreje, což dle slov paní Alfy 

vedlo k tomu, že nejstaršího syna vyhodila z bytu, což je zajímavé 

v tom kontextu, že drogová závislost či agresivita byla do určité míry 

tolerována a nevedla k vyhození z domu. Na Andreje pobírá paní Alfa 

příspěvek na péči v 2. stupni. Důvodem je lehké mentální postižení a 

poruchy chování.  

Nejmladší je 14letý Alex, který navštěvuje stejnou školu jako bratr 

Andrej, avšak chodí do běžné třídy. V současnosti je v 7. ročníku. Na 

chlapce matka pobírá též příspěvek na péči, ale pouze v 1. stupni – 

z důvodu ADHD, astmatu a problémům se srdcem. Nejmladší chlapci 

Andrej a Alex mají jednoho otce, který se na výchově podílí 

sporadicky. Jednou za čas jedou synové k otci mimo Prahu. Otec 

neplatí výživné a byl i z toho důvodu odsouzen na odnětí svobody, 

trest mu vypršel minulý rok.   



Ostatní členy rodiny vnímá paní Alfa spíše jako přítěž. Paní Alfa mluví 

o sestře a matce, kteří na ní útočí, aby se starala o svého nejstaršího 

syna Alberta a nechala ho doma, přestože paní Alfa nechce. Paní Alfa 

to vidí tak, že když není u ní, tak pobývá syn u jiných příbuzných, a 

proto chtějí, aby byl radši u ní. Také s ním mají konflikty, ale údajně 

věří spíše jemu, straní mu a jí nevěří jak moc špatně se k ní chová. 

Rodina je také na straně druhého nejstaršího syna Andreje ohledně 

adopce dítěte paní Alfou. Paní Alfa mluví o častých hádkách a 

pomluvách. Jediný vztah s příbuzným pozitivního charakteru má paní 

Alfa s bratrem, který občas nutí nejstaršího 27letého syna Alberta, 

aby s ním šel pracovat na stavbu, více se ale nezajímá o chod rodiny.  

Rodina se také nakazila COVID-19, kdy postupně onemocnění 

prodělali všichni, všem bylo onemocnění potvrzeno PCR testy. 

Nejtěžší průběh měla respondentka, která těžko dýchala a přibližně 

dva týdny ležela doma v posteli s horečkami.  

 



LEDEN 2021 (Z důvodu anonymity uveden pouze měsíc) 

Rozhovor (1,5h) 
Respondentka dorazila na osobní konzultaci ke mně do kanceláře. 
Naposledy jsme se viděli týden před Vánocemi. Tématem konzultace 
předtím i teď bylo agresivní chování nejstaršího syna Alberta 
pravděpodobně závislého na drogách. Respondentka šla do návazné 
služby Prevcentrum, o kterých říkala: „neporadili mi. Taky říkali, že 
mám na syna zavolat policajty“. Respondentka syna ale nechce 
vyhodit, protože prý by byla vnímána špatně (ze strany sestry a 
matky). „A stejně by ho kluci pustili dovnitř“.  
Když se ptám jak respondentka dokázala syna vyhodit z bytu 
v minulých letech, tak jen bezmocně pokrčila rameny.  
O Vánocích chtěla dle svých slov respondentka zavolat policii, protože 
přímo na Štědrý den byl syn „agresivní“, křičel na ně na ostatní 
(respondentku, Anetu, Alexe, Andrejovi), ať oni nekřičí, ať jsou 
potichu.  Vánoce trávili jen v úzkém kruhu. Za matkou respondentky a 
sestry šli později Respondentka říká, že hlavně Aneta a Andrej chtěl, 
aby už zavolala matka policii. Nakonec to neudělali, respondentka říká, 
že nechtěla kazit Vánoce, ale když policii nezavolala, tak si stejně 
Vánoce neužili. Dále respondentka popisovala situaci v minulosti, kdy 
po ní Albert hodil talíř, který jí jen těsně minul a skončil ve zdi. V tu 
chvíli se naštvala a spolu se synem Andrejem ho vyhodila z bytu. 
Andrej bratra vyhodil ven, prý je silnější.   
Respondentka přišla ke mně na konzultaci v den, kdy má narozeniny 
(zjistil jsem to, když jsem si od respondentky půjčil občanský průkaz). 
Říká, že narozeniny stejně slavit nemůžou, mají narozeniny stejně 
s dcerou Anetou, protože Albert chce mít klid a nemůže si tam ani 
nikoho pozvat. Bojí se, že by byl syn agresivní. Respondentka se i ptá, 
zda bychom mi neměli pro jejího nejstaršího syna Alberta nějaké 
bydlení. Nabídl jsem, že mají přijít spolu a domluvíme se, co by šlo 
udělat.  
Anetě vadí Albert nejvíce. Prý se kvůli němu nemůže ani učit na 
zkoušky na vysoké škole. A také se bojí s ním být sama doma.  
Andrej prý nechodí do školy, chodí do posledního ročníku ZŠ speciální 
třídy. Respondentka říká, že ho tam musela několikrát dovést sama na 



konci roku a na začátku roku, jinak tam nechodí. Ozvali se už ze školy. 
Jeho třídní učitelka, aby začal chodit. Respondentka také vzpomínala 
na předchozí sociálního kurátora z OSPODu, který prý „vždy zakřičel a 
kluci ho poslechli“. Alex do školy chodí víc, ale občas jde s Andrejem 
ven za školu. Co kluci venku dělají? Respondentka neví. Chodí občas ke 
Kauflandu za bezdomovci i s přítelkyní Andreje, kde asi pijou alkohol 
podle respondentky. Ptám se, kde na to berou peníze. Respondentka 
říká, že synům dává každému cca 1500 Kč na měsíc a občas něco navíc. 
Andrej si také přivydělává občas na brigádě.  
Respondentka se ptala i mě, jak se mám, co jsem dostal k Vánocům.  
Pozorování 
Respondentka mluvila po celou dobu poměrně potichu. Když ale 
vyprávěla o agresivním chování syna během Vánoc, tak začala mluvit 
hlasitěji, ne agresivně, ale jako by to ze sebe potřebovala dostat. Též 
poslední větu: „tak jsme si ani neužili Vánoce“. Řekla s úsměvem. Též 
se usmívala, když mi říkala, že má dnes narozeniny. Sám jsem to ale 
podpořil tím, že jsem řekl: „Ježiš vy máte narozeniny a přišla jste ke 
mně na konzultaci?“ A také jsem se usmál. Když se ptám jak 
respondentka dokázala syna vyhodit z bytu v minulých letech, tak jen 
bezmocně pokrčila rameny, opět úsměv. 
Reflexe 
Přestože jsem se respondentky záměrně doptával na vzdělávání dětí, 
bylo pro ní důležité téma nejstaršího syna Alberta, který je agresivní. 
Z popisu respondentky: „nechce hluk“, „chce tmu“, „musíme mít 
zatažené záclony“, „myslí si, že ho někdo sleduje“ se domnívám, že 
Albert trpí duševním onemocněním, které si způsobil drogami. 
Respondentka uváděla v minulém roce, že jí krade lžičky a peníze. 
V bytě údajně nechce Alberta nikdo z domácnosti. Bratři ho, ale pouští 
dovnitř, nedokážou mu říct ne, ten jim krade cigarety, na což si stěžují.   
Respondentky mi vlastně bylo celou dobu líto. Cítí se ohrožená 
nejstarším synem, který je na ní verbálně agresivní, ale zároveň nemá 
sílu ho vyhodit z bytu. Respektive tu sílu ještě nenašla, protože vím, že 
v minulosti syna již několikrát z bytu vyhodila a ten šel bydlet 
k příbuzným, kteří respondentku nutili (její sestra a matka), ať si ho 
vezme opět zpátky.  



Respondentka se mi také po celou dobu zdála jako bezmocná oběť. 
Přišlo mi, že si přijde, že nic nezmůže proti Albertovi. Na Andreje ještě 
trošku stačí a občas ho donutí jít do školy a nejmladší Alex toho dokáže 
ještě donutit dělat, co má. 
Dále mi přijde, že paní Alfa používá úsměv jako obranný mechanismus, 
tam ke by měla pociťovat smutek či strach, tak se jen usmívá, ale cítím, 
že to je falešný úsměv. 
Během rozhovoru také vím, že jsem použil větičku „musíte si najít 
nějakýho boxera, co to srovná“. Přesně tak to cítím, že v domácnosti 
chybí řád, pevná ruka, která by „zatočila se syny, když neposlouchají, 
protože respondentka na to nemá sílu, osobnostní nastavení.   
 

19. 1. 2021 

Návštěva u Respondentky doma i s kolegyní, která chtěla vidět stav 

bytu, cca 30 minut. 

Rozhovor 
Respondentka nás zdraví obligátním dobrý den. Říká, že jí nefunguje 
zvonek, „Říkala jsem to majitelům, ale ty ho nechtějí opravit“. 
Kolegyně:„Jak se Vám tady žije?“ Respondentka: Jo, dobrý. Je to tady 
dobrý, jsou tady samý cizinci. Tady není nikdo rasista“.  
„Nemusíte si sundávat boty“.  
R:„Dáte si něco?“  
My: „Nene, děkujeme“. 
R: „Tak aspoň vodu, čaj, pijete kafe?“ 
Já: „My se moc omlouváme, ale přes ty respirátory si nic ani dát 
nemůžeme“. 
R:Mám si taky vzít respirátor? 
My: Jste doma nemusíte.  
R: „Já tady ani nemůžu mít návštěvy kvůli Albertovi, nikdo sem nechce, 
ale teď tady je jen Alex“.  
 
Respondentka pak vypráví, jak se jí líbí v novém bytě, kam se 
přestěhovala v srpnu minulého roku. „Jo, je to tady dobrý. Sousedi 
jsou v pohodě. Kluci tady nemají problém“. „Jen Albert tady furt je, 



nemá práci, občas jde s bráchou do práce, ale kluci i Aneta se ho bojí, 
nechtějí být s ním sami doma“. 
„Co Alex a Andrej?“ „No Andrej vůbec nechodí do školy, našel si 
nějakou brigádu, tak tam občas jde“. „On je v devítce, že?“ „Ano, ale 
říkají (škola), že to nějak udělaj, když už je v té devítce“. „Ale tady Alex, 
ten chodí, jen má teď problémy s češtinou a matematikou“ (Alex sedí 
s námi u stolu). 
Kolegyně: A nechceš chodit na nějaký doučování Alexi? Alex mlčí.  
R: To on by tam ani stejně nechodil. Ale domácí úkoly nějaký dělá, 
musí, už mu začínají hrozit, že bude opakovat. Má i nějaký pětky.  
 
 Bylo cca 15:30. V jednu chvíli rozhovoru se začala respondentka 
shánět po druhém synovi Andrejovi, obrátila se na Alexe: Kde je 
Andrej?  
Alex: Nevím, někde s Laurou. (toto vysvětlení matce stačilo) 
  
Dalšími tématy rozhovoru byly sociální dávky, zda je vše v pořádku 
s Úřadem práce, dále vše kolem bytu zálohy, kolik platí respondentka 
za elektřinu a podobně.  
 
Paní Alfa dostala od nadace 2 nové postele, ale ty jsou stále zabalené 
v krabici a využívají se pouze starší bazarové postele. Když jsem se 
zeptal, proč je nevybalí, bylo mi řečeno, že je nepotřebují, ale také že 
je nechtějí vybalit, aby nejstarší syn Albert neměl svou vlastní postel. 
Jedna z krabic s postelí je například využívaná jako odkládací stolek. 
 
Pozorování 
Respondentka nás přišla přivítat dolu ke vchodu, poté co jsme ji 
prozvonili na telefonu. Měla na sobě běžné domácí oblečení, tričko, 
tepláky. Během rozhovoru mluvila především s mojí kolegyní. Já do 
rozhovoru vstupoval minimálně. Respondentka byla velmi přívětivá, 
téměř nás „popoháněla“, abychom k ní do bytu šli. Usadili jsme se 
k jídelnímu stolu. Přítomen byl i Alex, ale ten s námi sice seděl u stolu, 
ale nezapojoval se do rozhovoru, jen když byl na něco tázán tak se 
usmál, chvilku se na nás zadíval a pak sklopil zrak opět na telefon. 



Respondentka nám ukázala celý byt, „tady spí kluci“ (chlapecký pokoj), 
„tady spím já s Anetou“. Aneta seděla na posteli v dívčím pokoji a 
s notebookem se učila. Jen se na nás podívala a pak se zase věnovala 
obrazovce. Respondentka nás popohnala, ať jdeme do pokoje, i když 
se Aneta učila a chtěla nám ukázat balkón.  
Paní Alfa žije v současnosti v komerčním nájemním bydlení se třemi 

dětmi v širším centru Prahy, přičemž lokalita nespadá do vyloučené 

lokality. Naopak je poměrně žádaná mezi většinou společností. 

Nicméně nedaleko bydliště (15 minut docházkové vzdálenosti) na 

metru se pohybuje dle vyjádření několika pracovníků nedaleké školy 

dětský gang, který okrádá lidi, požívají drogy a byl i vyšetřován pro 

přepadení. Paní Alfa neví, zda jsou její děti součástí tohoto gangu.  

Lokalita pětipatrového činžovního domu sice není ve vyloučené 

lokalitě, ale v samotném domě převažuje romská menšina společně 

s cizinci. Dům má pod správou správcovská firma  

Současný byt paní Alfa je velký cca 95 m2, rozsáhlost bytu zdůrazňují i 

vysoké stropy. Dispozičně se jedná o byt 3+1, kdy při vchodu do bytu 

je velká místnost s kuchyňským koutem, odkud se jde do dalších 

místností, viz jednoduchý nákres. 

  

Zajímavé je dodržované genderové rozdělení místností. Ženy a muži ve 

společné domácnosti si navzájem nikdy nespí v pokoji a z výpovědi se 

mi zdálo, že to je skoro nemyslitelné. Nejstarší syn Albert, který 

přebývá v bytě také poměrně často přes nevoli matky, také spí 

v klučičím pokoji. Přítelkyně 2. nejstaršího syna Andreje přespává s 



ním v klučičím pokoji. V klučičím pokoji tedy přespává: synové + 

přítelkyně, v holčičím: matka s dcerou. V klučičím pokoji jsou dvě 

palandy, kde přespává tedy dle situace 2-4 lidé, zatímco v holčičím 

pokoji přespává prý jen matka s dcerou, mají jednu dvojlůžkovou 

postel. Paní Alfa dostala od nadace 2 nové postele, ale ty jsou stále 

zabalené v krabici a využívají se pouze starší bazarové postele. 

 
Reflexe 
Zajímavé bylo, že respondentka výhradně mluvila s mou kolegyní, 
možná se jednalo o to, že se znají delší dobu či že kolegyně je má 
nadřízená. Též se možná jedná o to, že jsou si věkově blíže.  
Respondentka vyzdvihovala hned na začátku, že „tady nejsou rasisti“. 
To vychází z toho, že v předchozím bydlení měli její synové problém. 
Předtím bydlela v komerčním bydlení v činžovním domě, kde 
převažovala většinová společnost.  Z bytu musela odejít po skončení 
nájemní smlouvy, jelikož jí majitel nájemní smlouvu neprodloužil, 
především z důvodu konfliktů se sousedy, ale i nedoplatku na elektřině 
a vodě (cca 20 tisíc). Sousedé se dožadovali neprodloužení nájemní 
smlouvy a neustále majitele kontaktovali. Děti paní Alfy si do domu 
zvali kamarády (dle slov sousedů zadržovali výtah, byli drzí, zvali si tam 
spoustu dalších kamarádů, poškozovali interiér domu a ukradli kola 
několika sousedům, za což byli i vyšetřováni policií a odsouzeni na 
podmínku). To spolu s dluhem stálo za neprodloužením nájemní 
smlouvy.  
Ostatní členové domácnosti byli buď pryč, kdy matka nevěděla, kde 
jsou, ani Albert ani Andrej. Či nejevili potřebu s námi mluvit. Alex se 
věnoval telefonu a na nás reagoval minimálně, jen úsměvem či 
přikývnutím, přišlo mi to, že ho vlastně otravujeme. Matka si na jednu 
stranu stěžovala, že syn nechodí moc do školy, ale částečně ho i 
obhajovala, že aspoň nějaký úkoly udělá. U Andreje se jednalo o 
prosté konstatování, že nechodí do školy. Respondentka mi přišla 
bezbranná vůči docházce kluků. Brala jejich záškoláctví jako fakt. Kluci 
musí začít chodit do školy tehdy, když je problém ve škole, když se 
klukům „hrozí“. Přísnost a řád tu je tedy jaksi externalizovaný.  



  
  



25.01.2021 

Rozhovor (5 minut) 
Telefonický rozhovor. Respondentka mi volala, že Albert nepřijde na 
konzultaci za mnou, jelikož musel jít do práce s bratrem respondentky 
(na stavbu). Respondentka ale prosí o další termín. Vyhovuji. 
Pozorování 
Tón hlasu zněl tak jako by to bylo jasné, že musí do práce. Že práci 
přece musí dát přednost, před schůzkou se mnou.  
Reflexe 
Přestože má Albert mé telefonní číslo, tak mi nezavolal on ale 

respondentka a ona mu domlouvá termín, též ho potvrzuji jí na 

telefon. Evidentně jí jde o hledání bydlení pro syna víc než jemu. Ten 

mi vlastně přijde spokojený v bytě, protože má „mama hotel“. Jí a žije 

u respondentky zdarma, pracuje a nic nepřispívá, respektive 

respondentka říká, že jí občas nějaké peníze dá, ale pak si je zase 

vezme, resp. Ukradne.  

 

 

 

27.01.2021 

Rozhovor (30 minut) 

Osobní setkání u mě v kanceláři s Albertem a paní Alfou. Tématem 

rozhovoru je bydlení. Respondentka mluví za Alberta, vysvětluje jeho 

situaci. Narodil se na Slovensku. Nemá ani občanský průkaz. Albert se 

vymlouvá, jak to bylo vše složité, že to sám nechápe. Alfa částečně 

souhlasí říká, že to vyřizování bylo náročné, ale napráší syna, že už to 

tam měl vyřízené, ale nedojel si pro průkaz a propadlo to. Albert říká, 

že to bylo v době COVID-19. Respondentka říká, že už to bylo 

předtím. Albert říká, že pracoval jako kuchař v jedné restauraci, 

kterou zavřeli kvůli COVID-19 a teď práce není. Je vyučený kuchař. 

Alfa přispěchá s tím, že „Pracuješ u Luboše“ (Bratr paní Alfy, práce na 



černo). Syn souhlasí. Když se ptám na rizikové faktory v bydlení, tak 

říká, že nic. Alfa řekne: „Ty drogy“. V tu chvíli se na ní syn divně 

podívá  a řekne: „Jojo, občas trávu a občas alkohol, ale ne moc“. A 

široce se na mě usměje. Matka nenápadně kroutí hlavou.  

Ptám se, kde teď žije Albert. Albert říká, že teď u „matky“, ale 

předtím, že bydlel v garsonce. Paní Alfa opět uvádí informace na 

pravou míru. „Bydlel u mě, a když jsem ho vyhodila, tak šel k matce a 

sestře“.  

Rozhovor končíme s tím, že se příště sejdu pouze s Albertem.  

Pozorování 

Albert je vlastně hrozně sympatický kluk, věk 27 let. Hezky oblečený 

moderně oblečený, džíny, vyprané čisté modré tričko a černá kožená 

bunda. Usměvavý. Oproti matce, která mi přišla taková shrbená, 

unavená, mi přišel velmi charismatický.  

Celou dobu se Albert soustředil na mě, neotočil se na matku, pouze 

ve chvíli, když uvedla věci na pravou míru, poté co ho „zradila“ 

potřetí a řekla, že bydlel převážně u ní a u příbuzných, se na ní Albert 

dlouze zadíval a lehce zamračil. Jinak se stále usmíval či měl neutrální 

výraz ve tváři.  

Reflexe 

Z toho, co mi vše popisovala respondentka o synovi, tak jsem měl 

strach. Představoval jsem si nějakou „zrůdu“ co terorizuje paní Alfu, 

ale nakonec jsem zjistil, že se jedná z počátku o sympatického 

usměvavého chlapce. Naprosto rozumím příbuzným paní Alfy, že se 

Alberta zastávají. Já kdybych nevěděl o Albertovi to co vím, tak bych 

mu vše „sežral i s navijákem“. Opravdu byl téměř dokonalý ve svém 

lhaní, vše vyprávěl přesvědčivě. Pravdivé informace pak poskytovala 

respondentka paní Alfa, která informace od Alberta uváděla na 

pravou míru. Respondent lhal ohledně drog, zařizování úředních věcí, 

nelegálná práce  a svého předchozího bydlení. Domnívám se, že ve 



chvílích, kdy chtěl přede mnou vypadat dobře. Zpočátku odhalení 

pravdy ze strany matky nesl s neutrální nelibostí, po třetí už se ale 

zamračil a dal poprvé najevo své „skutečné“ emoce, si myslím. 

Vlastně po odchozu respondentky a jejího syna jsem měl o 

respondentku strach, aby jí něco syn neudělal. Raději jsem si to druhý 

den ověřil 2 minutovým telefonickým rozhovorem, že na ní nebyl 

třeba agresivní. Respondentka tvrdí, že ne.  

Respondentka také v minulosti říkala, že kluci chodí s Albertem ven. 

Nemají v domácnosti otce a tak je pro ně asi Albert takový vzor, velmi 

špatný, který je uvádí na zcestí, Andrej už začíná kouřit, chodit za 

školu a Alex zatím tak ne. Vlastně si představuji, že mladší kluci skončí 

úplně stejně jako Albert, zůstanou u matky, budou jí využívat a ta se 

pro ně obětuje. 

 

 

29.1. 2021 

Rozhovor (10 minut) 

Albert mi vypráví o své předchozí práci jako kuchař, bavilo ho to. 

Dávám rady ohledně sociálně-právních záležitostí. Bavíme se o 

možnosti bydlení pro neplatiče (Albert má exekuce). 

Pozorování 

Respondent se opět stále usmívá, barvitě mi vypráví o své práci. 

Gestikuluje. 

Reflexe 

Měl jsem hrozně blbý pocit. Cítil jsem se ve schizofrenní situaci. Na 

jednu stranu jsem věděl o tom, že Albert ubližuje paní Alfě ale na 

druhou stranu jsem musel mlčet, protože jsem nechtěl Alberta 

naštvat, aby si pak na mámě „nevylil vztek“.  Cítil jsem se hrozně 

rozpolcený, mlčel jsem neustále a pouze přikyvoval, takže se Albert 



rozpovídal. Když jsem nabízel některé rady, co by bylo dobré udělat, 

tak jen přikyvoval a usmíval se. Když jsem mu řekl, ale to už asi víte, 

tak řekl, že to ví všechno. 

Po tomto rozhovoru jsem se začal pochybovat, že s Albertem mohu 

pracovat, že by to je střet zájmů a mohl bych ublížit respondentce. 

Komunikoval jsem to v týmu. 

01.02.2021 

Rozhovor (5 minut) 
Volal jsem respondentce, že nemohu pomoc jejímu synovi Albertovi, 
že se bojím, že mu něco řeknu, co mi říká respondentka a on se naštve, 
že to na něj „práskla“. Respondentka souhlasí. 
 
Reflexe.  
  



03.02.2021 

Rozhovor (50 minut) 
Respondentka přichází, že přítelkyně Andreje Laura je těhotná, 
dozvěděla se to včera. „Naháněla jsem Andreje po celém bytě“ 
(myšleno že ho chtěla zfackovat) 
Nejdříve chce mluvit respondentka s mou kolegyní, že by se to s ní 
řešilo lépe, pak přistupuje na mě. Andrejovi je 17 let, Lauře 16 let. Alfa 
říká, děti i matka Laury spoléhají na to, že si vezme Alfa dítě do 
adopce, že se o něj postará. To ona nechce. Andrej jí prý přesvědčuje, 
že si dítě má nechat u sebe, že se o něj bude starat. Respondentka ale 
říká: „Jak by se o něj mohli starat? Vždyť ani nenapočítá po dvaceti“. 
„Furt ale říká, ať si ho nechám u sebe“. „U Laury být s dítětem 
nemůžou, mají malý byt“. „Já si ho taky nemůžu nechat, měla bych 
z toho problémy“. „Stejně bych se o dítě musela starat já“.  
Andrej si dítě chce v 18 letech adoptovat k sobě, za cca 8 měsíců. Prý 
by přestal chodit do školy, nešel by na učňák a šel by do práce, Laura 
by se starala o dítě. Chtějí se o něj starat u Alfy. Dcera Aneta souhlasí 
s Alfou a nechce, aby si dítě Laura nechala. 
Respondentka chce slyšet ode mě, co má dělat, explicitně se zeptá: „A 
co byste dělal vy?“. Šalamounsky se vyhnu odpovědi tím, že řeknu: „Z 
toho, co říkáte mi zní, že nechcete dítě vychovávat“. Respondentka 
souhlasí a zmiňuje, že by si už nikdy nenašla přítele, že by musela 
dalších 18 let vychovávat dítě a že by chtěla zase chodit do práce, což 
by taky nemohla.  
Laura a Andrej těhotenství tajili. Laura už je asi ve čtvrtém měsíci. 
Umělé přerušení těhotenství nechtějí. Také už Laura je v pokročilejším 
stádiu těhotenství. 
Poskytl jsem sociálně právní poradenství, že má toto řešit hlavně 
s sociálním kurátorem, kterého mají obě děti stejného. Jde tam hned 
zítra. 
 
Pozorování 
Dopředu mi nechtěla Alfa říct o co se jedná. Také když přišla, tak 
chtěla nejdříve mluvit s mou kolegyní, s kterou řešila některé věci 
v minulosti. Respondentka působila pasivně, že neví, co má dělat. 



Tlačila mě do odpovědi, co si o tom myslím já. Nejdříve mi přišla 
naštvaná, poté vlastně bezradná a bezmocná, že neví, co s tím má 
dělat 
 
Reflexe 
Respondentka nejdříve reaguje agresivně na zjištění ohledně 
těhotenství přítelkyně Andreje, nahání ho po bytě a následně upadá 
do bezmoci, že neví, co má dělat. Je to vlastně první moment, kdy jsem 
respondentku zažil, resp. Ona referovala o své agresivitě. Většinou je 
pasivní a neví, co si má počíst. Agresivita se zde projevuje po šokující 
informaci. Pomoc ale nehledá u rodiny (možná částečně u Anety, 
nereferovala o tom), ale je zajímavé, že hned druhý den po oznámení 
těhotenství jde za námi, do neziskové organizace. To myslím, že 
ukazuje, že k nám má dobrý vztah. Na druhou stranu si říkám, že je 
respondentka asi na nás „závislá“. S organizací spolupracuje takto už 
asi čtyři roky. A stále se nedaří vytvořit pro ní takovou podpůrnou síť, 
aby vyhledávala pomoc ve svém okolí, příbuzní, kamarádi. Stali jsme se 
nedílnou součásti života respondentky. Další pomoc také hledá u 
sociální kurátora, další nezisková či státní organizace. Respondentka ve 
mně vyvolává opět soucit, že je na ten svůj život asi opravdu sama a 
nemá nikoho v okolí, kdo by jí pomohl kromě Anety. Respektive 
vyžaduje pomoc v rodinných situacích (Albert, těhotenství Laury), 
v sociálně-právních záležitostech je  zběhlá, Úřad práce, atd. Práci si 
také dokáže obstarat. Přijde mi, že je velký rozpor mezi schopnostmi 
zajistit si praktické věci a nalézt emocionální a psychologickou oporu 
ve svém životě. Respondentka navštěvovala s dětmi i rodinnou terapii. 
Přemýšlím nad vztahem respondentky ke mně a na mým vztahem k ní. 
Respondentka je ve věku mé matky, též jsou si poměrně podobné, 
menší černovlasé ženy, podobný účes, dokonce mají i stejné křestní 
jméno. Otec mé matky pocházel z Balkánu, resp. Moje prabababička 
byla z Balkánu a doposud tam máme nějaké příbuzné. Matka má také 
„tmavší“ pleť, o dědovi matka říká, že byl „snědý“. Pro matku jsem byl 
v dětství takovým „zpovědníkem“ a často byly naše role obráceně, než 
by měly být. Školní docházku také mnoho neřešila a já měl na základní 
škole v 5. třídách velmi mnoho zameškaných hodin, vždy nejvíce ze 



třídy. Měl jsem záblesk těchto vzpomínek.  Jak mě asi bere 
respondentka? Jsem pro ní pracovník neziskové organizace? Či 
nahrazuji „vzorného syna?“ Jsem ve věku Alberta a do velké míry jsem 
jeho opakem, vzhledem i svým životem. Respondentka se o mě také 
často zajímá, když máme dlouhou konzultaci, tak se ptá, „jak se máte 
vy?“ „Co škola? Dobrý?“ „Udělal jste zkoušku?“ Kolegové mě také 
nazvali jednou „zpovědník paní Alfy“. Některé informace, na které se 
mě respondentka v minulosti ptala, například kde bydlím, jsem jí 
musel odmítnout sdělit, protože mi to přišlo už moc osobní. 
Co se týče vzdělání Andreje. Respondentka teď ani moc nevidí obtíže, 
že Andrej přestane chodit do školy. Není to vlastně důležité téma 
(pochopitelně po šoku). Důležité pro respondentku bylo, že ona by se 
musela o dítě starat. Nevěří Andrejovi, protože „neumí ani do dvaceti 
počítat“. Matka přítelkyně Laury se o dítě prý nepostará, protože mají 
malý byt. Pro výchovu tedy respondentka zmiňuje určité kognitivní 
schopnosti a také, že je potřeba na to mít „prostor“, kde vychovávat.  
 

5.2. 2021 

Rozhovor s Anetou 
Respondentka mi předá na telefonu Anetu, která chce pomoci 
s vysokou školou. Paní Alfa se nejdříve snaží komunikovat se mnou, 
ale po čase to vzdá. „Já vám dám radši ji,“. Z telefonu slyším: „na 
řekni mu to sama“. Respondentka vlastně ani nedokázala říct, kde její 
dcera studuje.  
Aneta neudělala jednu zkoušku. Kreditů má dostatek na postup do 
dalšího semestru. Chce přestoupit na jiný obor, jelikož jí současný 
studijní obor nebaví. Ptala se, jak přestoupit. Vysvětlil jsem, že je 
potřeba udělat znovu přijímačky na ten daný obor, jen výjimečně lze 
přestoupit a jen na určitých fakultách. Ptal jsem se i na spolužáky, 
kteří by jí mohli i pomoc, prý tam nikoho nezná. Je v nějaké skupině 
na FB, ale tam si sdílí jen poznámky z vyššího ročníku občas.  
 
Pozorování 
Aneta mluví po celou dobu rozhovoru vážně. Spíše naslouchá. Když 
promluví, cítím, že je v napětí.  



 
 
Reflexe 
Aneta vystudovala maturitní obor s vyznamenáním. Zdá se mi, že se 
poprvé setkala se studijním neúspěchem. Chtěla přestoupit na jiný 
obor, který by jí prý více bavil. Aneta se mi zdála poměrně v úzkosti. 
Bylo vidět, že jí studium stresuje. Cítil jsem velký rozdíl mezi Anetou a 
respondentkou. Aneta více naslouchala, informace dle mého názoru 
pochopila ve své komplexnosti, zatímco paní Alfa má tendenci se 
občas zaměřit jen na jednu informaci (která jí vyhovuje) a tu 
opakovat, např. v této situaci, když jsem se zeptal, co studuje Aneta, 
tak řekla „tu fakultu“, co to je za obor? „No ta fakulta“.  Zde to 
vyplývá z její neznalosti. V minulém roce ale při neshodách 
s majitelem bytu se paní Alfa zaměřovala, přestože dlužila na nájmu, 
že se jí ztratilo ze skladu nářadí za 500 Kč a to i když měla v bytě dluh 
20 tisíc. Majitel jí dluh odpustil, ale když mluví o této zkušenosti, tak 
zmiňuje že jí „pan majitel vzal nářadí ze sklepa“.  
Anetu jsem uklidnil, že se nic neděje, pokud neudělala jednu zkoušku, 
že jsou důležité kredity a že může opakovat zkoušku příští semestr 
(vyčerpala již všechny tři pokusy). Bylo to poprvé, kdy se mnou Aneta 
více mluvila, pravděpodobně, jelikož nemá kolem sebe nikoho, s kým 
by vysokou školu konzultovala. Nikdo z rodiny nestuduje či 
nestudoval vysokou školu. Zároveň s ostatními spolužáky se Aneta 
neseznámila i díky distanční výuce.  
Též je velký rozdíl mezi komunikací respondentky a Anety, co se týče 
vážnosti rozhovoru. Když komunikuji s Anetou, přijdu si jako bych 
mluvil s matkou a když komunikuji s paní Alfou, tak si přijdu, že 
komunikuji s „dítětem“, hlavně co se týče vtipů a spontaneity 
odpovědí. 
Vlastně si říkám, že Aneta musí být v tom studiu hrozně osamocená. 
Nikdo z rodiny jí nechápe, nedokáže jí pomoc, vše musí řešit ona 
sama. Nemá s kým tyto záležitosti probrat. Služeb studentů se 
speciálním vzdělávacími potřebami, co univerzita nabízí nevyužívá, 
protože se podle Alfy stydí, „tam by nešla“.    



25.02.2021 

Rozhovor (15 minut) 
Telefonický rozhovor. Respondentka se dlouho neozývala, a tak jsem jí 
zavolal já. Hned na začátku jsem prohodil vtip, „jste se mi dlouho 
neozvala, tak musím volat já“. „Jo promiňte, jsem se Vám chtěla ozvat, 
ale my jsme teď furt u kurátora. Řešíme Andreje“. Respondentka říká, 
že Albert se odstěhoval k nějaké kamarádce. Když se ptám, jak se to 
povedlo, tak respondentka říká: „No on mi začal říkat, že si mám 
nechat to malé od Andreje, tak jsem se naštvala a vyhodila ho“. 
Snažím se dopátrat, jak se to přesně stalo, co se změnilo, ale 
respondentka to není schopná popsat, prostě se to stalo. Albert začal 
bydlet u své kamarádky prý ve spolubydlení. „Ale nevím, on lže, on 
říkal i rodině, že bydlí v garsonce, když bydlel u mě. U sestry ani matky, 
ale není“. Vyjadřuji, že se jim muselo všem ulevit. „Jo, konečně se 
nebojí Aneta být sama doma“. „Aneta mi nadává, abych ho už 
nepouštěla dovnitř“. „Matka a sestra mi také říkají, že se mám o dítě 
postarat“. „Oni i chtějí, abych se postarala i o Alberta. Přitom vědí jaký 
je“.  
Vzdělání Anety. „Jo Aneta pokračuje do dalšího semestru. „Neudělala 
jednu zkoušku, bude jí dělat příště, je to pro ní ale těžký, chce na ten 
druhý obor“.  
Také začala fungovat spolupráce s matkou Laury. „Začali jsme k panu 
kurátorovi chodit spolu“. „No ale ona si myslela, že si to dítě taky 
vezmu“. S kurátorem se ale domluvili, že dítě půjde do adopce. Andrej 
paní Alfu přesvědčuje, aby si dítě k sobě vzala ona. Andrej říká, že si 
v 18 letech vezme dítě k sobě. „On se teď chová dobře“. To znamená, 
že není agresivní, drzí, do školy ale nechodí prý skoro vůbec. Říkám 
respondentce, že to je možná z toho důvodu, že chce, abyste si to dítě 
nechala. Respondentka ne nijak výrazně souhlasí, spíše neutrálně. 
Respondentka také říká, že dítě bude mít možná genetickou vadu, 
vyjadřuje, že to by byla ještě náročnější péče a že to nechce 
podstupovat.   
 
 
 



Pozorování 
Respondentka se velmi omlouvala, že mi nezavolala, ale na druhou 
stranu stačilo vysvětlení, že teď stále chodí za kurátorem a pak jsem již 
z jejího hlasu necítil provinění. To, že vyhodila Alberta brala také jako 
samozřejmost v hlase, podivovala se, že se ptám, jak to udělala., že 
vystěhovala syna. Při povídání o genetické vadě mluvila jako by to bylo 
něco tabuizovaného, mluvila potichu, „aby to nikdo neslyšel“.    
 
Reflexe 
Přemýšlím nad tím, jaké téma je co se týče vzdělávání pro 
respondentku tabuizované. Kdy sníží hlas jako v případě zmínky o 
genetické vadě. Naopak o vzdělávání mluví se samozřejmostí, Andrej 
nechodí do školy… říká vlastně bez emocí, prostě se to děje. Zabarví to 
emocionálně ve chvíli, když zmíní nějaké činitele, např. učitelku, „ona 
ho nutí jít do školy“, „volala mi učitelka“ neříká už neutrálně, není tam 
stud, zklamání, je tam pocit, že už se to teda musí řešit, když volají ze 
školy. Do té doby jinak není problém.  
Nejstaršího syna Alberta paní Alfa vyhodila podle mě, protože 
znevažoval její představu o sobě jako o dobré pečovatelce. 
Respondentka cítí tlak ze strany rodiny matky, sestry, Andreje, aby si 
dítě nechala a postarala se o něj. Respondentka se o všechny stará, 
zajistí je materiálně, nikdo z kluků přestože vydělávají jí nic neplatí, 
mají doma servis a to je teď v ohrožení, jelikož se nepostará o svého 
vnuka. Pouze Aneta je na její straně a nechce, aby si dítě nechali. 
Možná i to, že děti „rozmazluje“, nechává je doma, nemají „žádné 
starosti“ kluci, mají se dobře, pro ní znamená, že je vlastně dobrá 
pečovatelka. Nazval bych to výchovou hlavně nezatěžovat kluky. Nemá 
na ně žádné nároky. Potřeba chodit do školy s tím nesouvisí a je spíše 
externě daná společností, resp. Jejími představiteli (učitelé, 
vychovatelky, OSPOD, atd.) 
Nerozumím tomu ale jak se stalo, že Aneta je naprostým opakem 
kluků. Pravděpodobně se může jednat o rozdílnou výchovu z důvodu 
genderu. Požadavky na kluky jsou snížené, na dívku byla ale matka 
přísnější. Já to ale nepozoruji v současnosti, že by na Anetu byla 
respondentka přísnější, Aneta má sama motivaci ke studiu, 



respondentka to říká: „Ona se chce učit sama, já jí to říkat nemusím“. 
Domnívám se, že Aneta získává studiem sebevědomí. Zatímco její 
rodinná situace je složitá, tam venku ve světě „gadžů“ je úspěšná, 
chodila do práce, studuje vysokou školu, nepřejímá ani cestu své 
matky, že by v brzkém věku chtěla dítě, respondentka zmiňovala, že 
„ona ani děti nechce“. Přiložím zde i poznámku z budoucího 
rozhovoru, kdy respondentka říká, že ona ani Aneta neumí romsky, 
kluci Andrej a Alex se to ale chtějí naučit. Matka s dcerou jsou tedy 
blíže světu „gadžů“.  
Tlak na respondentku ohledně ponechání si dítěte vede celá rodina, 
matka, sestra, Andrej, Albert. Není to zde genderově rozdělené, že by 
třeba ženy trvaly více na ponechání si dítěte. I starost o nejstaršího 
syna Alberta je brána tak, že se má postarat matka. Není tlak ze strany 
rodiny na to, že Albertovi je již kolem 27 let a měl by se tedy postarat 
sám. Měla by se postarat matka. Bratr respondentky bere Alberta do 
práce, ale tím jeho výchova končí.  Otec dětí Andreje a Alexe se stará 
tím způsobem, že k němu chlapci někdy jedou na chatu, kde 
vypomáhají.  
 
 
 
  
   
  



02.03.2021 

Telefonát. Respondentka volá a ruší schůzku. Prý je COVID pozitivní. 
Nejdříve si myslela, že to má jen z malování, že se nadýchala barvy. 
Malovala a špatně se jí dýchalo. Pak zjistila, že je COVID pozitivní 
v nemocnici. Též si stěžovala na kluky, že jí nepomůžou, že malovala 
sama.  
 
Pozorování 
Neslyšel jsem z respondentky hlasu nějaký strach o sebe. Nedala 
najevo strach. Lehce vtipkovala.  
 
Reflexe 
Přišlo mi, že respondentka se brání informaci tím, že jí zlehčuje, 
vtipkuje.   
  



23.03.2021 

Telefonát. Volám respondentce, jak se jí daří. Respondentka vypráví 
historku, jak jí zjistili, že je pozitivní na COVID-19. Byla noc, 
respondentka byla jen v županu a lékaři jí poslali zpět domů (taxíkem). 
Prý to nemá taxikáři říkat, že je pozitivní.  
Během těch 14 dní se o ní starali synové Andrej a Alex. Andrej prý 
chodil na nákupy a vařil. „Vaření ho baví“. Zdůraznil jsem, že se kluci 
postarali a řekl jsem: „No vidíte, že se kluci dokážou postarat, když 
musí“. Respondentka se hned brání a říká: „Ale to já už zase budu 
vařit!“ „To já vám věřím! Že se postaráte, chtěl jsem jen říct, že kluci 
taky umí dojít na nákup“. „Jo Andrej chodil“.   
 Respondentka jen ležela v posteli a měla potíže s dýcháním. Teď už je 
prý v pořádku, ale cítí se unaveně. Aneta byla také pozitivní a ležela 
doma. 
COVID-19 zase teď zase potvrdil u Andreje a Alexe. Jsou v pořádku, 
nemají žádné příznaky. Karanténu dodržují, jsou doma, nechodí ven. 
Neví, jak to udělala, prostě se to děje, že jsou doma. Neučí se vůbec, i 
když jim paní Alfa byla ve škole pro domácí úkoly. „Asi to (úkoly) i 
ztratili“.  
Sestra s matkou a Andrejem jí stále přesvědčují, ať si dítě Laury nechá 
ve své péči. 
 
Pozorování 
Respondentka mluví velmi výpravně ohledně svého zážitku 
z nemocnice. Popisuje to velmi živě. Což je v kontrastu k popisu. O 
neučí synů mluví bez zájmu. 
 
Reflexe 
Přišlo mi, že jsem možná respondentku lehce urazil, když jsem 
zdůraznil, že ona z pochopitelných důvodů nemohla vařit a starat se o 
děti, protože byla nemocná. Místo toho, aby uznala, že kluci se o ní 
zvládli postarat, tak zdůraznila, že ona se teď bude zase starat, je to její 
povinnost! Asi jsem se lehce dotkl její představy o sobě jako 
pečovatelky, která vše zvládá, a ještě na to upozornil. 



Překvapilo mě, že kluci dodržují karanténu, domníval jsem se, že budu 
létat venku i s COVID-19. Nejsem si jistý, jestli mi zde respondentka 
nelhala. Když jsem se doptával, jak to udělala, že nelítají venku, tak 
řekla, že „to tak prostě je“. Možná jsou ale kluci zodpovědní.  
Překvapením také je, že se vlastně o respondentku a její dceru dokázali 
postarat, uvařili, chodili na nákupy, ve chvíli, kdy respondentka nebyla 
schopna. 
O vzdělání dětí mluvila opět se samozřejmostí, že úkoly nedělají, 
pravděpodobně to je způsobené tím, že v současnosti není tak velký 
tlak školy, aby něco dělali. A tak ani matka necítí potřebu, je do toho 
nutit.  
 

1.4. 2021 

Rozhovor o vzdělávání s respondentkou v kanceláři. 

– Přepis rozhovoru Alfa 

Respondentka: ALFA 

Já – dotazující se: M 

Děti: Aneta, Alex, Andrej, Albert 

 

M: Můžete mi říct, jak probíhá distanční výuka? 

ALFA: Ze začátku to šlo, ale potom se Alex připojoval málo kdy, třeba 

jen na 2 hodinky a Andrej vůbec. 

M: Takže měli ten počítač? 

ALFA: No ze začátku nám půjčili počítač – Klub bez tíže. 

M: Oni jim dávají počítače, aby to tedy kluci mohli využívat? A Alex 

tam tedy chodil na tu distanční výuku? 



ALFA: No Alex tam chodil na ty 2 hodinky ze začátku a potom už ne. 

Ona jim to tam pak vysvětlovala. 

M: A jak dlouho tam pak měli být, když jim to tam vysvětlovala? Třeba 

4-6 hodin? 

ALFA: Oni tam byli po těch půl hodinách. Celkově asi tak 1,5 hodiny, 

někdy hodinu. 

M: Takže oni  tam ze začátku moc nechodili a pak jim Aneta vysvětlila, 

že by tam měli chodit a oni začali? 

ALFA: Jo, od toho listopadu. Oni neměli notebooky, ani počítač. 

M: V září šli tedy do školy a potom, když přestali chodit, tak přestala 

úplně ta výuka? 

ALFA: Ano 

M: A ani se vůbec nepřihlašovali? 

ALFA: Ne, vůbec. Až teď začali, asi po tom lednu a nebo v únoru se 

začali přihlašovat. 

M: A to jim to řekla učitelka? 

ALFA: Já jsem volala vždy do školy, kdy se mají učit, co se mají učit, 

jaké hodiny mají a kdy se mají zapojit. Nikdy jim to nešlo na tom 

Bakaláři se přihlásit. 

M: A po vás chtěli, aby jste dohlížela na to, aby se připojili. A oni se asi 

málo připojovali? 

ALFA: No Alex málo kdy se připojil. Ale tak jen na tu hodinku a pak už 

ne. Na jiné učení ne. A Andrej vůbec, ten to kašlal. 

M: A tam jste se domluvili, že bude mít ty čtyřky, že nějak proleze ten 

Andrej? 



ALFA: Alex ten dostal 2 pětky a 4 čtyřky teď na pololetní vysvědčení. 

M: A co mu na to řekla učitelka? 

ALFA: No teď chodí pravidelně do školy, týden co to otevřeli. Je v 7. 

třídě. A paní učitelka mu řekla, že když bude chodit dál do té školy, tak 

může normálně projít do té 8.třídy. Zatím mu to jde, ta škola. 

M: A Alex chodil před tím do školy, když byla normálně otevřená? A i 

Andrej? 

ALFA: Alex jo, ten chodil. Andrej ne. Ten šel jen když jsem je tam já 

hodila. Třeba 3 dny v týdnu, jednou za měsíc. 

M: Takže jste je vedla do školy, za ručičku? 

ALFA: No i tramvají. A to mu nevadilo. Potom už jo, že se styděl, když 

už to bylo ten druhý – třetí den. Chodil pozdě a ani nechtěl vstávat. 

Teď taky nechce chodit. Má chodit do 9.třídy a nechce. Chodí za školu. 

M: A dělá to tak, že je doma s vámi a nebo jde ven? 

ALFA: No někdy nechce vstávat. Včera měl jít do školy a nešel, takže 

šel mimo. 

M: Šel tedy za školu? 

ALFA: Jo. On řekne, že má brigádu, tak do školy nejde. 

M: A brigádu má? 

ALFA: Já nevím. Říkal, že něco dělal s pizzou. Že pomáhal v pizzerii na 

Spojovací jednomu kamarádovi. Někdy říkal, že jo. Protože donesl i 

pizzu domu. Ale spíš chodil takhle za školu na Spojovací. On byl 

většinou tam u Kauflandu. 

M: Oni mají oba stejnou školu? 



ALFA: No Alex chodil a kdyby mi Alex neříkal, že Andrej nechodí, tak to 

nevím. Já jsem pak volala vždycky do školy, jestli Andrej je ve škole a 

nebo ne. 

M: A měli nějaké domácí úkoly? A jestli je dělali a nebo nedělali? 

ALFA: Měli. No Alex někdy jo a někdy ne. Ale poslední dobou vůbec, 

nějak od toho února. To donesl jeden úkol a to měl třeba 6-7 papírů. 

M: Takže od toho února, co zavřeli školu, tak přestal dělat? 

ALFA: No, právě z toho dostal ty čtyřky. Kvůli tomu, že nedělal ty 

úkoly. Že je nevypracoval, tak dostal ty čtyřky a pětky. 

M: A co když jim řeknete ať jdou do školy? Tak z toho mají srandu? 

ALFA: No Alex ten půjde, ale vzteká se po ránu. On je takový 

vztekloun, ale jde tam. A Andrej řekne, že půjde, ale nejde. 

M: Tak aspoň, že ta Aneta chodí. 

ALFA: No Aneta ta chodí. Ta se učí i třeba až do 21 hod. A někdy i v 

sobotu se učí. 

M: Oni se učí i v sobotu? 

ALFA: jo, minule se učili i v sobotu. Protože ten jejich učitel měl Covid, 

tak se učili pak i v sobotu. 

M: A jak ona to zvládá, když je v tom prvním ročníku na vysoké? 

ALFA: Zatím jo, ale musí mít klid u toho. 

M: Já jsem si říkal, jak to zvládá. Protože vás je přeci v bytě hodně. Má 

svoje místo, kde je sama? 

ALFA: Jo, má. Se zavře v pokoji. Buď v malém a nebo velkém pokoji. 

M: A ona tam není u žádného stolu? 



ALFA: Ne, je pořád na posteli. Říkám si, že musím sehnat nějaký 

konferenční stolek, ale pořád zapomínám. Ale Anetě to jde. 

M: Ale taky to pro ní musí být těžký? 

ALFA: No, ale říkal, že až teď půjdou do školy, tak to budou mít zase 

změněný, protože mají teď zkouškové období. Tak je to lepší takhle na 

tom počítači. 

M: Jako, že dělá ty zkoušky na počítači a nemusí tam být? 

ALFA: Jo, ale teď jak bude mít zkoušky, tak musí do školy. Ale nechce. 

Protože jak se otevře ta vysoká škola, tak bude muset do školy. 

M: Ona by tedy chtěla furt tu distanční výuku? 

ALFA: No, chtěla by to takhle dochodit do toho června. 

M: A chtěla by takhle stále studovat přes počítač? 

ALFA: Zatím jen tenhle první ročník. Pak by chtěla jít do školy, pak už jí 

to nevadí. Ale teď ten měsíc jí vadí. 

M: Snad budou ty učitelé hodný. 

ALFA: No předtím byli hodný v tom lednu. 

M: A té Anetě to ani nemusí říkat, aby se učila? Ona se určitě učí 

sama? 

ALFA: Ona se učí dobře, ale má problémy s ušima. Ona nic pořádně 

neslyší. 

M: A má naslouchátka? 

ALFA: Nemá nic. Ona byla na levé ucho 4x operovaná a neslyší. Teď 

chodí pravidelně na ušní. 

M: Při určité výuce dobře slyší? 



ALFA: No právě, že říkala, že dobře ne. Tak má jít i na CT. Teď jde i na 

ušní, protože bere antibiotika. 

M: Má tam zánět? 

ALFA: Ona v tom jednom uchu nemá vůbec nic. Ani bubínek, vůbec 

nic. Tak neslyší na 100%. Ale ona jim to neřekla, styděla se. 

M: Ona se asi hodně stydí? 

ALFA: To jo. 

M: Ale bylo by dobré, kdyby jim to řekla. 

ALFA: No taky jsem říkala, že jim to říct měla. Ale i s tím Covidem. Ona 

se radši učila i přesto, když byla nemocná. 

M: To je až zajímavé, jak jsou ty kluci úplně jiný, než ta Aneta. 

ALFA: No to jo, ona je. Ten její táta byl taky takový jiný. On se učil, byl i 

na vojně. On to měl taky ten její táta. 

M: A co vystudoval ten její táta? 

ALFA: Zemědělec – střední zemědělská škola. Ale kluků táta to byl 

zase takový vesnický typ. Takový, že jenom zvířata a zahrada. Ten byl 

ze zvláštní školy a pak železobetonář vyučený. 

M: A co vy jste vyučená? 

ALFA: Kloboučnice. 

M: A je něco, co by vám v té distanční výuce pomohlo? Třeba, aby byli 

ty učitelé přísnější? 

ALFA: No to jsem chtěla. Na Andreje je přísnější ta paní učitelka jedna 

co dala teď tu přihlášku do té školy, tak už ho nepustí. Drží ho tam. 

Dneska taky, jsme tam šli a už ho nechtěla pustit. 



M: Jak myslíte, že ho nechce pustit? 

ALFA: Nechce ho pustit domů. My jsme měli odnést ten přihlašovací 

list do tý školy na tu střední a nechtěla ho pustit domů ze školy. 

M: Ona si tedy myslela, že chce zase utéct? 

ALFA: Jo. On totiž jde do školy jednou za měsíc. No jak říkám, to jen 

když jdu s ním. A dneska ho viděla, že jsem s ním a proto ho nechtěla 

pustit. 

M: A to s tím asi nejde nic dělat? 

ALFA: To bych ho tam musela vodit. A to říká, že nechce. Teď tam byl v 

pondělí, tak tam byl sám ve třídě. 

M: Jako, že tam nikdo nebyl? 

ALFA: Jo, žádný žáci nepřišli. 

M: A to je tam běžné na té škole, že tam ty děti nechodí? 

ALFA: No nevím, asi jo. 

M: Tak on vlastně není sám, co do školy nechodí? 

ALFA: No to není. To mi ještě posílal fotku, že tam byl sám. Záleží asi 

na nich, jak se dohodnou, kdo přijde do školy. 

M: Tak to ty učitelé jsou zvyklí, že ty žáci nechodí. 

ALFA: No, asi. Ale nechají je samotné. Nedají je, že by je spojili do jiné 

třídy. 

M: A to se tam učí, i když je tam sám s tou paní učitelkou? 

ALFA: Jo, říkal, že se učí. 

M: A vy jste říkala, že mu to učení moc nejde, ani to počítání. 



ALFA: Ne, nejde. Ale říkali na té další škole, že tam jsou i žáci co mají 

čtyřky. Že tam jsou i ty pomalejší. A tak měli tam žáky z té školy co je 

teď a vyučili se. My jsme tam byli a byli tam dobrý ty studenti. V 

kuchyňce i hezké vybavení. 

M: A to vaření ho baví? 

ALFA: Vaření ho baví. Já jsem jim říkala, že učení ho nebaví, ale to 

vaření jo. Říkali, že tam je víc dětí, co je nebaví to učení a to vaření jo. 

M: A Alex ten tedy přestal chodit na tu distanční výuku? A s ním to 

tam jak řeší? 

ALFA: Teď už Alex chodí do školy. Už pravidelně. 

M: A té paní učitelce vadilo, když Alex na tu distanční výuku nechodil? 

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. 

M: Takže si vymýšlel? 

ALFA: Jo. Když Aneta má svůj notebook a kluci dostali z toho klubu 

Bez tíže. A Alex se pak už přihlašoval přes mobil. 

M: A viděla jste jak se učí? Jestli mají třeba zapnutou tu kameru? 

ALFA: Jo, to jo. To mi ukazovali, protože jsem na ně řvala ať vstávaj. 

Nechtěli ani vstávat. Třeba, když měli od 9 hod, tak nechtěli vstávat 

vůbec. Andrej od 10 hod, Alex od 9 hod a nechtěli oba vstávat a vůbec 

se připojit. Že to měli takhle kvůli té výuce. Že Alex od 9 hod, Andrej 

od 10 hod. A pak zase další hodinu od 11 hod, aby se prostřídali na 

tom počítači. 

M: Takže chodili jen na tu první hodinu a pak už nešli? 



ALFA: Jo. Alex jen na tu jednu hodinu a pak už nešel. 

M: A co dělali takhle přes den, když nechodili do školy? 

ALFA: Chodili ven a nebo dělali doma bordel a lezli mi na nervy. 

M: A on tu s vámi byl i Albert? 

ALFA: Jo, byl. Ale teď šel na týden na ty sedmidomky. On mi to tajil, 

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 mě. 

M: A co další pomůcky ke škole? Jako např. tužky, sešity apod. to vám 

dali? 

ALFA: Ne, to všechno kupuju. A to všechno mají. Akorát barvy do 

tiskárny, že kupuju. 

M: A bylo něco dobrého na té distanční výuce? 

ALFA: No, soused doučoval Alexe na angličtinu. Ale to Alexe taky 

nebaví. Vymlouval se na to, že něco má a sebral se a odešel ven. 

M: Jste si to s tím sousedem domluvila? 

ALFA: Ne, on přišel sám. Zaklepal a řekl, že jde učit Alexe. Prostě si 

přišel. Teď v sobotu taky přišel z ničeho nic. Protože já když vařím, tak 

mu občas něco dám. Přišel mi vrátit čistý talíř. Otevřel si dveře a ptal 

se, jak je na tom Aneta. Říkám, že se učí. Šel za ní do pokoje a ani se 

nezeptal. Přitom Aneta měla rozepsaného něco jiného. On vytáhl 

knížku latiny a začal jí tam učit co měla se učit v září. Pomalu až 3 

hodiny. Přišel asi kolem 16:30 tak do 21:30 hod tam seděl. Sám od 

sebe šel až takhle sám do bytu. My jsme ani nevěděli, že jde učit 



Anetu. Vůbec se ani nezeptal, jak je na tom. Jestli má čas se učit, nebo 

co se učí zrovna. A sám takhle vytáhl knížku latiny a šel jí učit. 

M: A to je pán co nemá rodinu? 

ALFA: No. On doučuje francouzštinu a teď právě i Alexe. A z ničeho nic 

teď tu Anetu. Asi se nudil a tak přišel. Aspoň jsem mu udělal koláč. 

Ale Aneta byla naštvaná, protože se potřebovala učit něco jíného. 

Říkali jsme mu, že se učí něco jiného, ale on prostě vytáhl knížku. 

M: To je nějaký starší pán? Jestli nemá na vás nějaké úmysly? (smích) 

ALFA: No asi tak kolem 50 let. No to snad ne. (smích) 

M: A máte ještě někoho, kdo takhle chodí kluky doučovat? 

ALFA: Ne, jenom on. 

M: Kluci by asi ani neměli zájem? 

ALFA: Kluci se s ním baví normálně. Ale teď už moc ne, protože Alex 

nechce vůbec. Ale teď tu Anetu, i když viděl, že dělá něco jiného. 

M: Ale tak je škoda, že ji nedoučoval něco, co je potřeba. 

ALFA: No to jo. A přitom tu latinu co měla od září, se učila úplně jinak, 

než jí říkal. 

M: A co když kluci, když se učili a měli s něčím problém? Tak za kým 

šli? 

ALFA: Za Anetou jdou. A když chtějí něco romsky, tak volají mojí 

mámě. Protože my ani jeden neumíme. Třeba nějaké slovo, co to 

znamená. 

M: A proč se chtějí naučit romsky? 

ALFA: No chtějí, aby s těma kamarádama si rozuměli. 



M: A oni jsou různé skupiny, vadí vám nějaké? 

ALFA: Ne, nevadí. Já jsem žila i s Čechem. Ale někteří si nadávají. 

Třeba i jako Slováci, taky mají různou řeč. Někteří mluví rychle, že jim 

nejde rozumět. A smějou se jeden druhýmu. A český mají jinou řeč a i 

ty slovenský Romové mají jinou řeč. 

M: A co Alex, přemýšlel, kam půjde do školy? 

ALFA: No Alex ten zatím neví. Aneta ta chce studovat Japanologii. 

M: Takže chce Aneta přestoupit a nechce dodělat teď tu školu? 

ALFA: No chce. Ale zatím jí ještě nepřišla ta přihláška na tu 

Japanologii. Takže zatím bude studovat dál. Ona by chtěla tu 

archeologii. 

M: Ona si dávala přihlášku, že musí znovu udělat ty přijímací zkoušky? 

ALFA: Jo, asi. 

M: Tak tedy chce přestoupit a nechce zůstat tady na tom křesťanství? 

ALFA: Jo, chtěla by přestoupit. Ona jí baví víc ta japonština, než ta 

romština. 

M: A jak se dostala k té japonštině? 

ALFA: No ona od mala. Ona umí i hezky kreslit. I ten její táta uměl 

hezky kreslit. Já jsem ani nevěděla, že Aneta kreslí hezky. Ona až 

potom, když dělala kadeřnici. Ona tam musela kreslit. A tam jsem 

zjistila, že umí kreslit. Ona dřív doma kreslila, ale ne takhle pěkně jako 

teď. A na té kadeřnici a pak i kreslila ty obrázky z toho Anime. 

M: To je zajímavé jak k té japonštině dostal. 

ALFA: No, ona se i dívala na ty japonské filmy. I rozumí většinou tomu. 

A chtěla by do Japonska. Ale sama ne. 



M: A teď ten první semestr zvládla a nebo ne? 

ALFA: Akorát tu latinu ne, jinak všechno jo. Tak ona je ta kadeřnice 

vyučená, tu obchodní má s maturitou a teď dělá tu vysokou. 

M: Je opravdu dobrá. 

ALFA: No ona ani děti nechce. Přítele nemá. 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 a 

nebo vykoupat, tak to ne. Ale jak jim to řekne Aneta, tak jo. Jen jim 

něco řekne, tak už jdou. 

M: Ona bude tedy více přísnější? 

ALFA: Jo, Aneta je. Ona i uklidí, ale neumí vařit. Ale zase Andrej, ten 

rád vaří a doma pomáhá. A ten spíše umí takové ty opravářské práce. 

Jako co se mi rozbije, to mi opraví. Jako i když potřebuji vyvrtat nějaké 

ty díry, tak to mi udělá. To je zase šikovnej na tohle. Alex vůbec, ale 

Andrej ten mi pomáhá i s nákupama, když jdu. Je šikovnej. 

M: A co třeba vaří, co mu jde? 

ALFA: Vaří různě, omáčky už vařil. Zkouší všelijaké omáčky. Umí to 

hezky nazdobit. Vařil i jak jsem byla nemocná. Když má doma jídlo, 

nebo to maso, tak si uvaří. Třeba i upeče, spíše z toho listového těsta. 

Třeba upeče koláč. Nebo šátečky dělal, taky byly dobrý. Teď jak jsem 

byla nemocná na ten Covid, tak vařil 13 dní. Staral se o mě, chodil 

kolem mě. A potom ho to přešlo. A teď jak je Míša v porodnici, tak 

pomáhá, tak je teď doma. V sobotu porodila a od té soboty je doma. 

Včera byl za školou, ale jinak je doma, jako že by chodil ven. 

M: A chodí do porodnice? 

ALFA: Včera jsme byli poprvé a dnes jí pouštějí domů. Měla císařský 

řez. 



M: A v čem je Alex šikovný, co jemu jde? 

ALFA: Alex, ten začal být poslední dobou až moc horší. Andrej ten už 

se třeba obrátil, ale Alex je teď zase horší než Andrej. Alex už neudělá 

nic. Ale zase byl u bývalého v Litoměřicích na víkendy a to si ho táta 

chválil, že je šikovný a že je hodný, že mu pomáhá se vším. A mě doma 

ne a u něj jo. Že i v práci, že si ho bral do práce, jak byli ještě zavřený 

školy. 

M: A když byl u táty, tak chodil na tu distanční výuku? 

ALFA: No, ale taky jen na tu jednu hodinku. 

M: Takže ho táta taky nedonutil tam chodit? 

ALFA: Ne. Ale zase si ho chválil, že mu pomáhá a že tam byl úplně 

jinej. 

M: Tak to asi potřebuje pevnou ruku? 

ALFA: No potřebuje. Alex ale začal kouřit. Začal zase chodit hodně ven 

a neposlouchá. 

M: Co tedy bylo s Andrejem, teď začíná s Alexem? 

ALFA: Jo, puberta. 

M: Tak třeba se to zlepší, když se polepšil i Andrej? 

ALFA: No tak Andrej je lepší, teď mi teda pomáhá. Ale do té školy ne, 

nemá chuť na to učení. 

M: Tak aby vůbec chodil na ten učňák? 

ALFA: No tak učitelé tam byli hodný, když jsme tam byli. Všechno nám 

tam ukázali, takže se mu tam líbilo. Tak hlavně, aby ho ta praxe bavila. 

A uvidí se potom, jak mu to půjde. 

M: A on chodil někam i na brigádu do té pizzerie? 



ALFA: Jo, on říkal, že by chtěl, že furt si shání brigádu a nemá teď. 

M: Tak teď se to bude otevírat všechno, tak třeba nějakou sežene? 

ALFA: No, on říkal, že nemá čistý rejstřík. Ukradli kola a tak nemá čistý 

trestní rejstřík. Tak se bojí, že ho nikam nevezmou. Ale nevím jestli se 

to na to vztahuje? 

M: Ukradli kola? 

ALFA: Jo, loni. To byla právě ta Míša, Alex a Andrej. Platila jsem 

pokutu 1000 Kč, ale řekli, že mu to prominou, že byl nezletilí. A řekli, 

že má rok podmínku, tak nevím jestli bude mít čistý trestní rejstřík. 

M: Můžete zkusit se zeptat v nadaci, jestli nevědí o nějaké brigádě pro 

vás i pro syna. 

ALFA: Zeptám se. Byla jsem s ním teď u doktorky na 17. leté 

prohlídce, chtěl abych šla s ním. A pak, když se tam začal svlékat, tak 

že se přede mnou stydí (smích). On chtěl potravinářský průkaz a on 

nevěděl, jak to má vyslovit, jak to má říct. Tak jen kvůli tomu průkazu 

jsem tam musela jít. 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. 

M: A on měl v té škole i nějaké opatření? Jako např. nějakého 

asistenta? 

ALFA: Ne, neměl. Ale on má ten pomalejší vývoj. Proto je teď i na té 

škole. Ještě třeba u té doktorky. Doktorka mu dala kelímek na moc a 

on se ptal, co s tím má dělat. Tak mu sestřička řekla, že se má jít do 

toho vyčůrat. A ještě se ptal kolik a ukazoval na kelímek. 

M: A ten Alex teď tedy do té školy chodí? 



ALFA:  Jo teď jo a zatím ho to baví víc, než doma to učení. 

M: A do poradny s nimi někam chodíte? 

ALFA: Jo, chodím s nima do SCP každý týden. Chodili jednou za měsíc 

a teď budou chodit každý týden, co se to otevřelo. 

M: A tam jim budou pomáhat s tím doučováním? 

ALFA: Ne, s chováním. Kvůli těm problémům co mají. Že jsou na mě 

drzí, sprostý. Tam si s nima budou povídat. A ještě chodí ke kurátorovi 

každý týden. Tam spíše chodí kvůli té škole. Ptají se tam proč nechodí 

apod. 

M: A ten to může nějak ovlivnit, aby začali chodit? 

ALFA: Ne, říkal, že už je v devítce, že už neudělá nic. 

  



07.04.2021 

Rozhovor 
Respondentka volá, že má vysoký dluh na elektřině. Za 9 měsíců 
celkem spotřebovali elektřinu za 86 tisíc. Zálohy na elektřinu byly nízké 
(3000 Kč měsíčně) a respondentka musí doplatit více jak 50 tisíc. 
Respnodentka říká, že neví ,co má dělat, že se jí to ještě nestalo. 
Domluva, že za ní dorazím dnes, abych se podíval na fakturu a 
zkontroloval měřidla. 
 
Návštěva 
Respondentka během rozhovoru, neustále opakuje, že to je chyba 
majitelů, že jí neřekli, že nemá dávat elektrické topení na 
prodlužovačku. Společně se dopátráme, že příčina byla, že 
respondentka s rodinou skutečně topila 24h od poloviny listopadu do 
začátku dubna. Topení má spotřebu 2000W a je na elektřinu. 
Odhadem to opravdu vychází. Ještě před rozhovorem se mnou běžela 
na Úřad práce, jestli jí s tím nepomůžou. Domluva, že zkusíme oslovit 
nadaci ohledně daru na dluh na elektřině. Přítomna Aneta byla také a 
souhlasila s matkou, „oni nám to neřekli s tou prodlužovačkou“. 
S respondentkou jsem také ten den navštívil Úřad práce. 
 
 
Pozorování 
Respondentka chvíli vyjadřovala bezmoc („nevím, co mám dělat“, 
„nemůžu za to“), když jsem ale navrhl řešení, ihned se ho chytla a 
slíbila, že vše zařídí.  
Přítomna byla ještě Aneta, která souhlasila s matkou ve vysvětlení, že 
za to můžou prodlužovačky. Kluci byli někde venku.  
Na Úřadu práce se respondentka respondentka chovala k pracovnici 
velmi mile. Pochválila vlasy, ptala se, kdy bude mít pracovnice 
dovolenou a podobně. Co se týkalo úředních záležitostí, připadala mi 
respondentka ztracená. Odbíhala od tématu, úřednice jí to 
vysvětlovala několikrát.  
 
Reflexe 



Respondentka vyjadřovala sice, že neví, co má dělat, ale byla velmi 
aktivní, volala mě, oznámila to i kurátorovi z OSPODu, byla na Úřadu 
práce, bylo na ní vidět, že jí problém „nabudil“, nechce o byt přijít. 
Respondentka je vlastně dobrá v tom, že všechnu svou energii 
soustředí a hledá řešení, nevzdává to. Pomoc hledá u státních 
organizací opět.  
Také bylo zajímavé, že byly přítomny opět jen ženy, zatímco tento 
problém bych považoval v jejích očích za „mužský“ problém, jelikož se 
týká technické stránky péče o bydlení, kdy respondentka i říká, že 
Andrej dokáže i spravit věci, opravit, tak nebyl nikdo z chlapců 
přítomen. 
Matka s dcerou si vysvětlují dluh tím, že zapojovali spotřebiče do 
prodlužovačky, což je jen část vysvětlení, skutečně je pak elektřina 
dražší, protože tam mají jiný tarif, ale tímto vysvětlením nelze vysvětlit 
takto velký dluh. Je to tím, že topili skutečně 24h a nevypínali topení 
přes noc ani přes den. To ale jako by neslyšely. Obě viní majitele bytu.     
Zajímává byla také návštěva Úřadu práce, kdyrespnodentka působila 
vlastně ztraceně, nevyzná se ve svých možnostech, myslím, že důvod 
proč funguje respondentka s Úřadem práce bezproblémově je její 
sociální inteligence, kdy si umí „získat lidi“ a pak to je na velkém 
dobrozdání těch pracovníků, zda jsou jí ochotni pomoci.   
 
  
  



22.04.2021 

Rozhovor doma.  
Distanční výuka probíhá dle paní Alfy v obývacím pokoji, pokud se ale 

dcera Aneta potřebuje soustředit, jde do holčičího pokoje na postel 

(během mých návštěv se dcera vzdělávala na obou místech, dle jejího 

sdělení záleží na tom, jak potřebuje mít klid). Kluci se dle vyjádření 

matky učí především v obývacím pokoji.  

Ptám se: „To takhle kluci normálně polehávají odpoledne v posteli?“ 

Alfa: „Jojo, to je normální“.   

Já: „A vám to nevadí?“ 

Alfa: „Ne, tak jsou asi unavení“.  

Pozorování 

Chlapci a dívka polehávali v mužském pokoji za zavřenými dveřmi 

(Andrej, Alex, Albert i přítelkyně Laura). Albert usnul na posteli. Andrej 

to přišel říct matce. Ta jen zavrtěla a máchla rukou. Později přišel 

Andrej i s přítelkyní Laurou. Andrej mi začal ukazovat svou přítelkyni, 

která je těhotná (dívce je 15-16 let), tehdy se tématem rozhovoru stalo 

to, že na přítelkyni syna není těhotenství vidět a že již brzy porodí. 

Matka se zapojovala, usmívala se. Když Andrej odešel, zeptala se mě: 

„Co mám dělat? Mám si ho nechat?“  

Během mých návštěv jsem kluky ani jednou neviděl se učit. Anetu  

ano, v ženském pokoji i v obývacím pokoji. Do pokoje odešla, když 

jsem přišel a byl přítomen i Andrej s přítelkyní.  

Reflexe 

Andrej mi přišel velmi pyšný a chlubil se přítelkyní a dítětem. 

Respondentka se toho účastnila, usmívala se, měla z toho taky radost, 

ale když Andrej odešel měla pochybnosti a starosti co bude dělat.  

 
 



 
-   

  



 



11.05.2021 

Návštěva doma.  
Rozhovor  
 
„Já vám musím nějak poděkovat“. „Tady máte ještě bonboniéru a 
chlebíčky, vy to teď nechcete? Tak Vám to dám domů“. Snažil jsem se 
dary odmítnout, ale respondentka mě stále přesvědčovala. „Ne, vemte 
si to“. (všiml jsem si, že se jí lehce zkřivil obličej, asi zklamáním, a tak 
jsem si to vzal s tím, že to je ale poprvé a naposled! Respondentka: 
„Jo, já vám ještě něco dám“.  
 
R:„Za tiskárnu dáme tak 1500 Kč za měsíc.“ 
Já: „Tak můžete Aneto přijít k nám, já vám to vytisknu zadarmo“ 
Aneta nestihne nic říct. 
R: „Ona se stydí, ona takhle nikam nechodí, je doma“.  
 
Respondentka hledala nějaké papíry. „Nemáte to vy?“ Já: „Opravdu 
ne, nedávala jste mi to“. „Když jsem u vás byla, tak jsem to tam nesla.“ 
„Opravdu ne“.  
 
 
Pozorování 
Respondentka mě poprosila, abych byl přítomen, když přijde revizní 
technik nastavit novou sazbu elektřiny. Dolu mě přišla vyzvednout 
dcera paní Alfy Aneta (poprvé, vždy chodila respondentka). 
Společně jsme na ně čekali asi hodinu. Přítomna byla ještě dcera paní 
Alfy Aneta. Kluci byli někde venku.  Respondentka mi připravila na stůl 
občerstvení (Tiramisu, zelenina, sýry, chlebíčky), džus, Kofolu. Sama mi 
dolíval vodu. Respondentka připravovala občerstvení v kuchyni, volal 
jsem jí do obývacího pokoje, že to stačí, ale ona stále něco 
připravovala a nosila talíře. 
Aneta seděla na gauči a byla na telefonu. Občas vzhlédla k zapnuté 
televizi. Se mnou nekomunikovala vůbec.  
 
 



Reflexe 
Respondentka v průběhu celé spolupráce vyjadřovala vděčnost, ale 
nyní její vděčnost byla ještě větší, pomohl jsem zařídit nadační dar (11 
tisíc) a pomohl jsem ji udržet v současném bydlení, a tak mi chtěla 
poděkovat se domnívám za to.  
Říkám si do jaké míry má Aneta nedůvěru k mužům. Pravděpodobně 
nemá partnera, bratři jsou agresivní a vulgární, proto se asi tak stydí, 
resp. bojí? Sdílí také stejný úděl jako respondentka samotu.   
  
 





































Životní příběh 

Paní Beta pochází z Moravy, kde vystudovala nematuritní obor 

Prodavač. Do Prahy se přestěhovala před dvěma lety, dle jejích slov 

z důvodu špatných rodinných vztahů s tchýní. Tchýně na paní Betu 

údajně podala oznámení na OSPOD ohledně týrání dětí.  

Beta žila v Praze v komerčním nájemním bydlení rok, nicméně 

posléze se musela kvůli finančním problémům přestěhovat. V květnu 

minulého roku si nalezla nové bydlení opět v komerčním bytě 

v panelovém domě, kde žije především majoritní většina.   

Paní Beta je přibližně 30letou matkou tří dětí, synů Bronislava (11 let) 

a Bořka (8 let) a dcery Barbory (6 let). Respondentka se prezentuje na 

Úřadu práce a různých neziskových organizací jako matka 

samoživitelka, přestože později přiznala, že má přítele. Přítel jí často 

vozí autem a při zavolání paní Betě často telefon zvedne on a 

představí se jako bratranec. Respondentka stále tvrdí, že partner je 

na Úřadu práce na hmotné nouzi a také nemá dostatek financí. 

 Paní Beta tvrdí, že přítel není otec dětí, ten údajně žije s novou 

rodinou na Moravě. Otec dětí pouze platí výživné 500 Kč na jedno 

dítě. Děti mají jednoho otce, který se o ně dle jejích slov nezajímají a 

bral si je k sobě velmi sporadicky ještě před koronavirovou dobou, 

v současnosti vůbec.  

Do určité míry také paní Betě vypomáhá rodina, když jí například 

matka nakoupí potraviny či koupí vnoučatům hračky. Na paní Betu je 

uvaleno několik exekucí, které vznikli údajně z pokut od dopravních 

podniků. 

Respondentka pracovala až do ledna 2021 jako recepční v barber 

shopu na dohodu o provedení činnosti v rozsahu 10 hodin týdně. 

Z rozhovorů vyplynulo, že ztráta zaměstnání rodinu zatěžuje a musela 

začít využívat potravinovou banku, což se doposud prý nedělo. Na 

Moravě paní Beta pracovala jako telefonní operátorka a nikdy 



nepobírala dle svých slov hmotnou nouzi z Úřadu práce. Navíc 

respondentka uvádí, že mají problémy se zdravím a jsou neustále 

nemocní. Ona sama již dvakrát údajně prodělala koronavirus a 

dostaly ho i její děti. Respondentka mluví o dlouhodobých následcích, 

že stále nejsou zdravotně v pořádku.  

 V současnosti je tedy plně závislá na státní sociální podpory a 

hmotné nouze. Pomoc se jí dostává í z potravinových bank a 

neziskových organizací. Sama ale respondentka vyjádřila přání začít 

chodit na rekvalifikační kurz baristky či kadeřnice.  

  



Deník 

11.01.2021  

Voláno respondentce. Respondentka je v domácí karanténě, jelikož 

má potvrzený nález COVID-19. Nemá žádné vážné příznaky, pouze 

necítí a nemá chuť. Domluveno, že zavolám v únoru. Respondentka si 

stěžuje, že to trvá už dlouho, že jsou zase nemocní. Nemocní od 

listopadu.   

08.02.2021  

Klientka je již v pořádku. Domluvena návštěva na příští týden. 

15.02.2021  

Respondentka ruší návštěvu z důvodu nemoci, prý angína. 

05.03.2021 

Pozorování  

Respondentka bydlí na pražském sídlišti v panelovém domě, kde 

převládají obyvatelé majoritní společnosti, nejedná se o lokalitu se 

špatnou pověstí. Z důvodu možné návštěvy exekutora má na zvonku 

jméno dítěte, přičemž všechny děti mají příjmení po otci. Byt má 

dispozici 3+1, tedy ložnice, dětský pokoj, obývací pokoj a kuchyně. 

Byt je moderně vybaven od majitele. Respondentka si v bytě upravila 

pouze jednu stěnu, kam nalepila decentní černobílou tapetu 

s motivem New Yorku po celé jedné stěně. Dále nechala vyměnit 

koberec za lino, jelikož v rodině trpí alergiemi. Nábytek byl v hezkém 

stavu, nejevil známky poškození či velkého opotřebení. 

V bytě jsme seděli v kuchyni a paní Beta přede mnou ještě setřela 

prostírání, když si všimla, že na něm je flek. Bylo 11 hodin dopoledne, 

ale respondentka již měla na plotně navařeno. 

Děti žijí společně v jedné poměrně prostorné místnosti, jedna postel 

a dvoulůžková palanda, každý má tedy vlastní postel. V dětské pokoji 

ani jinde v bytě se nenachází psací stůl, kde by se mohly děti učit. 



Domnívám se, že v bytě bydlí přítel paní Bety, jelikož byly v šatně 

pánské boty a nahoře na poličce v kuchyni BCAA, což je doplněk 

stravy při posilování. 

Během mé návštěvy jsem viděl, jak výuka staršího Bronislava probíhá, 

seděl na posteli v dětském pokoji a učil se z notebooku, byl potichu, 

plně se soustředil na monitor. Celkově byl v bytě klid. Jen nejmladší 

dcera Barbora koukala v obývacím pokoji na televizi, z obývacího 

pokoje do kuchyně nebyl slyšet zvuk, a proto si myslím, že to 

Bronislava v dětském pokoji také nerušilo. Bronislav ani případně 

Bořek nemají žádné studijní místo a musí se učit na posteli, případně 

v kuchyni u stolu. 

 

Na lednici bylo letošní pololetní vysvědčení ze 2.třídy mladšího Bořka, 

kde měl samé jedničky, nicméně měl velký počet omluvených hodin 

113 celkem, žádné neomluvené. Na lednici měly děti také rozvrh 

s poznámkami, která hodina probíhá synchronně a kdy asynchronně. 

Bořek nebyl doma, byl ve škole. Ke konci již respondentka koukala po 

hodinách, jelikož měla vyzvednout syna z 2. třídy.  Krátce jsem mluvil 

i se starším synem Bronislavem o výuce, ale byl velmi nervózní a 

nedokázal jsem ho moc rozmluvit.  

Respondentka během rozhovoru mluví rychle, nemohu jí skoro ani 

skočit do řeči.   



Rozhovor 

Respondentka : B 

Já - dotazující se : M 

Dítě respondentky : D 

B: ....... druhé pololetí už to není takové jaké to bylo. 

M: A jaké to bylo a jaké to je teď? 

B: No bylo to takové, že prostě...., já nevím. Od rána prostě měly 

hodiny. A když vidíte tady ten rozvrh, tak on má přes hodinu skoro 

každý den, jenom v úterý. No a to oni prostě lifr. A to byla hodina za 

hodinou, hodina za hodinou. Takže on se neměl ani jak připravit. A do 

toho oni vám na té škole, třeba tady na hudebce ne. Ale tady vám dají 

do toho tolik úkolů, že to ani na té distanční výuce nestihnete. Takže 

on má třeba ještě práci na třičtvrtě hodiny tady, ale už musí být 

připojený tady. A když na to potom zapomenete, tak vám za to dají 

pětku prostě. 

M: Takže když mu skončí ten rozvrh, tak ještě musí potom po škole to 

dodělávat? 

B: Jo, musí ještě po škole 2-3 hodiny u toho sedět prostě a musí to 

dodělávat. Protože oni jim akorát vysvětlí jen ten začátek. A myslím 

si, že 100% co mají na téhle distanční výuce, že nestíhají prostě ve 

škole za ty hodiny, co tam bývají. Kdyby tam seděly, tak to prostě 

nikdy nemůžou stihnout. No prostě, takže tak. 

M: Zvládá se to učení? 

B: No zvládá se to. První půl roku byl takový byl takovej..... No je to 

takové, že ten první je.... Jak vám to mám říct? (zapomenutá otázka - 

smích) 

M: Jak to zvládá to doučování, nebo jestli tomu rozumí? Potřebujete 

pomoc? 



B: Já si myslím, jako, že ... Takhle co je ten dějepis, přirodověda, 

fyzika. Fyziku mají jednu hodinu prostě za celý týden, jo. A za to jsou 

potom známkovaný, takže jako nechápu. Takže většinou má 

samostatné práce, protože já to tady nemám tak vyznačené, ale on až 

skončí , tak vám ukáže ten tablet. Že oni mají zelené hodiny - to jsou 

online. Modré jsou, které dělají samy. Protože ty co dělají samy, tak 

oni jim tam nastrkají tolik úkolů a ty děcka kolikrát nevědí. Já to to 

neporadím 100% co má ve fyzice udělat, když on nerozumí ani tomu 

zadání. Takže oni mu to prostě pošlou a víc je nezajímá. A chtějí to 

zpátky prostě. A buď se musí spojit nějak mezi těma kamarádama a 

nebo prostě nějak. 

M: A to posílají a píšou v tom programu? Napíšou tam např. zadání a 

tady to vypracujte? 

B: Ano. Oni mají ten Google Clastrum. Nevím tedy jestli všichni děti. 

Ale tady podle toho jedou, ale tedy tady ta škola jo. No a má tady 

kamaráda , co se s ním seznámil tady někde venku. No a ten chodí na 

školu, nevím jak se to jmenuje  a ten má jednu hodinu, ne tři hodiny 

týdně. Jenom tři hodiny týdně a všechno prostě zvládá. A tenhle má já 

nevím kolik hodin, no a prostě mu to pořád nejde. 

M: A když tam má tělocvik, tak to má volno? 

B: Jo, to má volno. Tělocvik, hudebka nejede. Výtvarná výchova taky 

nejede. To je taky taková blbost. Ona mu zadá práci, že má z hlíny 

vymodelovat něco a nechat to prostě uschnout na peci. Řekněte mi, 

kde mám vzít pec prostě. Takové nesmyslné úkoly dávají. Nebo 

vytvořit buňku prostě a nebo mikroorganismy. Nemám ani ten... jak se 

tomu říká.... mikroskop. Prostě nic na to. Takže nakonec tam tak nějak 

nafotil plesnivej chleba. No ale vyžadujou po nich prostě takové věci, 

které děti v domácnosti nemají prostě. Mikroskopy,... já nevím, prostě 

takové. 

M: Škola vám to nemůže poskytnout? 



B: Ne, většina dětí to asi má, protože to jsou většinou děti z bohatých 

rodin. Já si myslím, že tady ta škola je prostě taková ty bohatší děti, že 

to není škola pro obyčejné děti. Vemte si, že za knížky jsem dala 4000 

Kč za jednoho. 

M: 4000 Kč? 

B: Ano 4000 Kč za jednoho. To jsem kupovala sama. A teď už to 

takové nebude mi řekli od nového roku, když jsem se ptala. Tak mi 

říkali, že už to bude takové, že to ta škola bude nakupovat. Ale doteď 

co jsem se bavila i s maminkama, tak mi říkali prostě, že to každý rok 

kupovali oni. Prostě tam jsou knihy, pracovní sešity. Všechno si 

kupujou oni. Oni vám dají o prázdninách vědět dopředu. Ale my jsme 

to nevěděli, že se budeme stěhovat, že jo. Takže mi to dali až potom, 

no. 

M:Tak to chápu už tu nadaci. 

B: No to bylo přesně to. 

M: Tak tomu už rozumím. A vy tam máte všechny tři děti? 

B: Jenom dvě. 

M: A to třetí? 

B: Třetí chodí do školky. Nebo ona teprve půjde. Ani nevím teď kdy 

bude zápis a nebo jestli vůbec nějaký zápis bude. Ale měl by být v 

dubnu nějak. Musím tam ještě zavolat, protože to ještě vůbec nevím. 

M: A máte vybranou nějakou školku tady v okolí? 

B: Ona chodí přímo do té školky, kde oni do školy. To je škola se 

školkou. Jedna budova je škola a druhá je školka. Takže ona nám do 

školky chodí, my jsme jí dali odklad, protože jsme věděli, že první 

třídu nezvládneme doma. Protože jsme se báli, že i první třída bude, 

protože my jsme už zažili první třídu jako distanční výuku. 



M: A jak to šlo, jako první třída? To muselo být hrozné? Vždyť se 

nemohla naučit ani psát? 

B: No on se nenaučil. To byl ten můj prostřední syn, co je v 2B. Co 

má teď tedy samé jedničky a stejně nechápu za co je dostal? Třeba v 

tom Bakaláři máte napsané, že třeba za abecedu dostal jedničku. A 

když se ho zeptám za co ji dostal, když abecedu doteď neumí, tak 

nevím. Oni je asi v téhle situaci známkují jinak, že jo. Ale ty děcka 

prostě já nevím. V druhé třídě jedou prostě pořád první třídu, protože 

to nestíhají. Doteď má písanku a píšou písmenka. A všechno pořád 

furt dokola opakujou. Ještě pořád nenajeli na ten správný 

harmonogram druhé třídy, protože to nejde. A já jsem se bavila i s tou 

paní učitelkou a ona mi říká, že to prostě nefunguje. Že ty děti většina 

to neumí a oni to prostě musí opakovat, aby se mohly někam dostat. 

Oni jim teď dají druhou, dojedou jí celou, ale ty děti to nebudou umět. 

Pořádně psát nebudou umět, pořádně číst, takže furt to opakujou. I 

když dělají nové učivo v druhé třídě, tak furt opakujou prostě tu první, 

aby se ty děti do toho dostaly. Ta první třída byla hrozná. My jsme ho 

učili psát, počítat to uměl. Ale psát jsme ho učili. Byla jsem z toho na 

nervy. Potom přijela mamka, tak mamka se jim věnovala. A ona je 

taková, že má větší trpělivost, než já. Já jsem z toho byla na nervy. 

Třikrát nebo pětkrát vysvětlíte a on to furt nechápal. A už jsem prostě 

nevěděla z jaké strany a nebo jak. A hlavně oni ty děti ani vás nechtěj 

poslouchat jako rodiče. Mají větší autoritu z těch učitelek, než z 

rodičů, to vůbec. No a tenhle co je v té šesté, tak ten též zanedbal to 

první pololetí, takže jsme to všechno doháněli na poslední chvíli. A 

teď už mu prostě vyhrožovali učitelé, že pokud nebude fungovat, tak 

oni ho do té sedmé třídy nepošlou. Tak teď funguje jak má. 

M: On nechodil na tu výuku? 

B: No nechodil na tu výuku. Nakonec mi poslali kolik mám omluvit 

hodin, tak jsem si myslela, že se zblázním. Jsem si říkala: To si děláte 

srandu? 



M: Kolik hodin tam měl? 

B: Ježiši, asi 52 hodin. Tak jsem si říkala, že si asi ze mě dělá srandu. 

Ale hlavně neměl dopsané ty sešity, prostě nic. Protože on ze začátku, 

vlastně my jsme měli …….. 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. 

M: Takže vy už jste měli dvakrát ten Covid? 

B: No oni v tom září nenastoupili prostě jak měli hned, ale nastoupili 

až po 14-dnech po nástupu do školy. To jsme se vyléčili z Covidu a 

dostali chřipku. Takže byli doma docela dlouho. Takže on zameškal 

prostě ty zápisy a to všechno. Potom se hned najelo na distanční 

výuku. To mu udělalo prostě největší chybu, co se mohlo stát. 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. 

M: Takže ostatní děti vám pomáhaly? 

B: Jo. Ostatní děti nám pomáhaly, protože to nešlo, aby to všechno 

dopsal sám a prostě to všechno udělal. On už jenom ty úkoly co dělal, 

tak je dělal asi 2 měsíce. Celé víkendy dělal prostě ty úkoly, jako z 

toho září. Tam fakt toho bylo hodně. Na to kolik má předmětu, toho 

měl dost co dělat. 

M: Je pro něho nějaký předmět nejtěžší? 

B: Nejtěžší je pro něho matematika asi a ta němčina. Angličtinu 

zvládá. 

M: On má angličtinu i němčinu? 

B: Ano, má němčinu i angličtinu. My jsme chtěli španělštinu, ale my 

jsme se tam nedostali do toho, že si můžeme vybrat. S tím, že on 

nastoupil pozdě, tak už jsme si nemohli vybrat. Takže má němčinu a ta 

mu vůbec nejde. Angličtinu zvládá. Včera psali zrovna recept. Měl 



prostě napsat doma svůj recept a poslat ho v angličtině, prostě do 

toho ……. Ani nepotřeboval Google, nic. Všechno prostě udělal sám. 

M: Tak ta němčina je těžká, to chápu. Já jsem jí měl dva roky a bylo to 

těžké. 

B: Vy aspoň dva roky, ale vemte si, že oni na téhle škole už mají od 

čtvrté třídy dva jazyky. 

M: To jste si opravdu vybrala výběrovou školu. 

B: No oni je ani nikde nevezmou, protože to je podle těch spádových 

škol a prostě je to nezajímá. 

M: A kolik je dětí ve třídě? 

B: 22 myslím. Je to klasická škola. Obrovská je ta škola. Já jsem tam 

nedávno byla odnést něco synovi a oni mě poslali do druhého patra 

třetí budovy. A já si říkám, no a kde to mám najít? A teď ta vrátnice 

mě nějak navigovala a vůbec jsem to nemohla najít. Nakonec jsem 

tam potkala nějakou uklizečku a ta mi to vysvětlila. No je to bludiště 

ta škola. A tou školou projdete až do té školky. Takže katastrofa. 

M: To je tedy výlet vždy na celý den? 

B: No bloudila jsem tam hodinu a půl, než jsem to našla. 

M: To je škoda, že vám nepomáhají ty učitelé . Třeba nějaké to 

doučování. 

B: Není tam vůbec nic. A teď ty doučování jsou taky online. Takže oni 

vám moc nepomůžou. To je úplně to samé co vám vysvětlí ten učitel. 

M: Zkoušela jste i toho člověka v tísni? 

B: Zkoušela jsem to, ale oni mají tak plno, že se mi doteď neozvali. A 

doučování máme akorát, že má kamarádka má prostě přítele a ten 

nabízí nějaké online doučování. Prostě já nevím co to je. Jako my jí to 

neplatíme, ale on chodí prostě k nám, když potřebujeme pomoc a nebo 



něco vysvětlit, tak on to vysvětlí. Ale jinak nemáme žádné. Protože 

veškeré doučování, které jste mi dal a já to obvolala, tak nikde neměli 

místo. Vždycky mi řekli, že musím čekat, že jsem na pořadníku a 

nikdo se mi neozval.   

M: Opravdu se vám nikdo neozval? 

B: Ne, ani jeden. Je tam toho strašně moc. Strašně moc lidí toho 

využívá….. ty lidi co se ozvali dřív, co já. Takže tak. 

M: A kdybych se na to ještě podíval a zkusil nějaké doučování? 

B: Můžete, ale většinou co jste mi dal, jsem obvolala. 

M: Přímo mě se ozvala jedna studentka ruské národnosti. Pro menší 

děti to nebude, ale pro syna co máte v šesté třídě by mohla pomoc? 

B: Já se ho zeptám. (odešla za synem a přinesla ukázat recept z 

angličtiny) 

M: To opravdu zvládl sám a nepotřeboval žádnou pomoc? 

B: Nepotřeboval. 

M: Jde vidět, že mu ta angličtina opravdu jde. A on se každý učí v 

jedné místnosti? 

B: Jo, to by ani nešlo. To by neslyšeli tu učitelku, protože ten tablet je 

potichu. Nebo není to potichu, ale víc nahlas, než je to teď, to dát 

nejde. A když tam budou dva, tak to už vůbec. Takže jeden je v 

obýváku a druhý tam. 

M: To je dobré, protože jsem rodiny, co mají jen jednu místnost a teď 

se tam musí učit dvě děti. Ještě máte nějaký problém, co vás třeba 

napadá? 

B: Tak jako moc problémů není. Většinou ty děti , oni píšou test a 

nechápu co si tam ty učitelé myslí? Protože oni, když jim ten test dají 

a ona skončí za hodinu ta hodina, takže ty děti si všechno můžou najít 



na Googlu. Takže by měly mít všichni ty děti jedničky,protože si to 

všechno můžou najít. Mají takové možnosti, že prostě tu otázku kterou 

tam mají, si můžou najít. Můj syn to pořád nepochopil a pořád prostě 

píše z hlavy. Tak mu říkám, že pár těch otázek, které fakt nechápeš, 

tak si je najdi prostě na tom internetu. A on, ale já to takhle chci dělat. 

M: Tak on je takhle poctiví? 

B: No, on je takhle poctivej a má čtyřky, než aby měl aspoň trojky. A 

má prostě čtyřky. 

M: Tak to chápu, že má …..?….., když je takhle poctiví. 

B: No ta ještě nepočítám z toho, myslím, že to byl zeměpis. Ale já 

jsem mu to takhle řekla, jako vám. Ty děti mají prostě možnost, jako 

každý normální dítě prostě. Když já si vzpomenu na svojí školu, tak 

my jsme to prostě udělali. A on říká, to máš pravdu. Ale ty děti jsou 

takový ale, že chtějí mít ty známky normální. Jde to pak poznat, když 

to dítě má samé jedničky a pak je vyvolá a nevědí nic. 

M: Takže ty testy probíhají tak, že ty děti mají hodinu-výuku a potom 

mají test? 

B: Jo, potom mají test a musí jim to docvaknout. 

M: A kolik mají času na ty testy? 

B: Třeba celý den. Nebo to taky můžou odevzdat za tři dny. 

M: Takže si to v klidu můžou vyhledat v tom Googlu? 

B: Jo můžou vyhledat. Ale on říká, že kolikrát můžou mít i otevřené 

knížky. Protože oni jim dávají ty otázky z těch knížek z kterých se učí. 

Takže kdyby si to tam našel, tak to prostě má, ne. Asi to děti nedělají, 

nebo já nevím. 

M: My jsme to dělali jinak. 



B: My taky. Měli jsme taháky na pouzdře, nebo někde. A oni mají 

takové možnosti a ještě mají takové známky, tak to nechápu. Ale zase 

je to na jednu stranu dobře. Protože až by šel potom do té šoly, tak 

nebude nic vědět, když to všechno opíše. 

M: Je super, že si to chce pamatovat. A kde jste studovala a jak jste to 

měla vy? 

B: No já jsem studovala v Opavě. Já jsem měla normálně jako střední 

školu. Já jsem jako prodavačka vyučená. 

M: Bez maturity? 

B: Jo, bez maturity. Mám normálně střední školu. 

M: A kde jste pracovala? 

B: Pracovala jsem na Moravě v Kauflandu a ještě jsem pracovala jako 

telefonní operátorka. Já jsem jako na té Moravě pracovala většinou 

celou dobu. Tam nikdy jsem nebrala žádné dávky na té Moravě, nic. 

Protože jsme s tím mým bývalím přítelem dokázali vyžít. Protože on 

chodil do práce a já jsem chodila do práce. Takže to nějak šlo. Tam 

zase nejsou ty nájmy tak vysoké, jako tady. Tam bylo nejhorší to, že se 

do nás starala rodina jeho a navážela se. Pořád mě oddělovali od děti. 

Já když jsem jednu dobu dovolila, že tam ty děti můžou chodit, tak oni 

si je tak přisvojili, že prostě mi je chtěli vzít. Takže mě nahlásili na 

úřady, že se o ně nestarám. Byla jsem vyšetřována na týrání dětí. 

Ospodem a vším. A proto, když jsem přijela sem, tak mě hned ten 

Ospod řešil. Protože viděli, že jsem přijela a hned řešili, jak bydlím, 

jak žiju. Takže já jsem si nemohla ani dovolit, když jsem sem přijela, 

prostě vzít si starý ošklivý byt, kde nikde nic nebylo, abych ho 

zaplatila levněji. No prostě jsem neměla ty možnosti. Prostě jsem 

musela nějak začít. Já jsem sem přijela o prázdninách. Moje máma 

měla děti a já jsem dva měsíce pracovala tady na to, abych mohla od 

září najít byt a prostě žít tady s nima, aby ten ten Ospod na mě 

nemohl. No prostě si je ta babička tak osvojila, že si myslela, že to 



jsou její děti. No nemilovala je, protože já jsem měla takové kontroly, 

že přišli do bytu z toho Ospodu. Vysvlékli mi děti do naha, dívali se 

jestli mají někde nějaké modřiny, nebo něco. Vemte si, že to dítě (bylo 

to léto), že si zlomí někde ruku, nebo něco. A co by řekli? Že já jsem 

jim zlomila ruku, nebo něco. Chodili a kontrolovali, jestli mají co jíst. 

Jestli pro ně mám všechno, jestli pro ně mám oblečení. Já kdybych to 

neměla, tak nevím, tak o ty děti přijdu a ona by je stejně nedostala. 

Protože ty děti by šly do domova a ne k ní. Já nevím co si myslela. No 

prostě jsem to měla hrozné na té Moravě. I mamka už potom z toho 

byla špatná. Pořád si nadávaly mezi sebou. Furt nějaké konflikty. 

M: Vaše mamka je také z Moravy? 

B: Jo, moje mamka je z Bruntálu a já jsem bydlela v Krnově s tím 

přítelem a s tou jeho rodinou. 

M: To bych se bál, že i třeba to dítě upadne. 

B: No taky jsem se bála. Vemte si to, že ty tři měsíce a já jsem měla 

všechno v pořádku. Tak kam oni šli. Do školy a všech, no prostě jim 

nikdo nic špatného neřekl. Tak potom zjistili, že mluvím pravdu a že 

asi ta babička je taková. Tak nakonec jjá jsem tedy podala trestní 

oznámení zpátky na ně za křivé obvinění a to už začali prostě hádky. 

Takže já jsem se sbalila, co jsem měla svoje. Všechno jsem prodala a 

odjela jsem prostě sem. Tady jsem byla nejdřív dva měsíce u 

kamarádky. Ta ode mě nic nechtěla, protože viděla v jakém jsem 

stavu, tak nechtěla ode mě nic. No a pak jsem si našla ten byt na 

Františkách Kadlece, tam jsem bydlela první rok. 

M: To jste odvážná, že jste se takhle sbalila. 

B: No protože já jsem musela utéct, protože to už bylo takové, že mi 

chodili do bytu. Prostě taková ta romská mentalita – dementní. Oni 

jsou prostě všichni stejní. 

M: Co to znamená? 



B: No já nevím. Prostě, že přijdou a řvou v tom bytě. Děti se bály, 

nadávali mi sprostě, uráželi mě. A ten prostě mj bývalí přítel neřekl 

ani slovo. Prostě to je jho máma a bude držet hubu. Nechala jsem jí jo, 

všechno prostě a ze dne na den jsem odešla. 

M: Tak proto jste se …..?….. 

B: Jo, to byl ten nejhlavnější důvod. Protože on se ani nezastal. Byly 

to jeho děti. Viděl, že je všechno v pořádku, žili jsme spolu. Měli jsme 

spolu normální život, ale on to prostě neviděl. A to mě fakt dorazilo. 

Vemte si, přítel jezdil do práce na stavby a teď vám zaklepou na dveře 

dva chlapi. Já jsem ani nevěděla kdo to je a teď vám ukážou 

kriminální policie. Takže já jsem si myslela, že se mu něco stalo. A 

teď oni mi řeknou, že je tam hlášení, že týrám děti a to byla moje 

smrt. Tak říkám, tak to ne. Takže já jsem nechala práce. A ještě jsem 

ráda, jak jsem byla ještě ta operátorka v tom centru. Takže tam mě 

taky znali ty lidi. Tak říkali, že můžu odejít ze dne na den, jinak tam 

byli dvouměsíční výpovědní lhůty. Takže jsem byla ráda, odešla jsem 

na dohodu ze dne na den. 

M: Teď už v pohodě, co se týká té babičky? 

B: Jo, teď už to vůbec neřeším. Ta ani neví, ale asi teď už ví, že jsme 

tady. Ale s ní nejsem už vůbec v kontaktu. Já hlavně s ním. Tam byl 

hlavně největší důvod on, ten její syn. On byl od malička nemocnej a 

ona na něj byla prostě závislá a potom si našel mě a já jsem se jí 

nelíbila. No a tím to všechno začalo, že ona dělala pořád nějaká pekla 

a pořád prostě něco. Ale já jsem to neviděla celou dobu, až potom. 

Přišel syn: 

M: Jak ti jde ta distanční výuka? 

D: No jako není to moc dobré, lepší by to bylo určitě ve škole. 

M: Mě mamka říkala, že jsi takový poctiví? 



D: Jo 

M: Tak to jsi dobrý. A je nějaký předmět, který je těžký? 

D: Asi fyzika. 

M: Proč fyzika? 

D: Ta fyzika mě moc nebaví, protože mě to prostě moc nebaví. 

M: To musí být určitě těžké, když vám to ten učitel moc nevysvětlí? V 

té třídě vám to určitě vysvětlí líp? 

D: No, o hodně líp. 

M: A co známky? Známkují vás? 

D: Jo známkujou nás. Ale ne tak jako ve škole. Neznámkujou nás 

tolik. 

M: Takže nejsou tak přísní? 

D: Jo, nejsou. 

M: A co spolužáky, vídáš nějaké? 

D: Ne, vůbec. Jsem pořád doma. 

B: On se kamarádí z jinačí školy. On se ani nestihl s těma dětma v té 

třídě nějak stmelit. Oni byli ve škole fakt chvíli a potom hned zase ta 

distanční výuka. A potom se střídaly. Týden byl ve škole a týden 

doma. 

M: A je tedy nějaké zlepšení? Zlepšila se teď nějak ta výuka? 

B: To začalo tak, že jim ubrali hodiny a přidali jim práci. Tak aspoň 

nemusí být na těch online výukách. Ale práce mají pořád víc a víc. 

M: A pomáhá ti někdo s těmi domácími úkoly? 

D: Máma mi pomáhá. 



M: Zvládáte to spolu? 

D: Jo. 

B: Většinou to najdeme na Googlu. Něco jako fakt nerozumím. Třeba 

co bylo v tom dějepise. Teď tam měli Egypt. A to já vůbec nevěděla. 

M: A co ty těžké – fyziku? 

B: No fyziku to vůbec. To zatím zvládá sám. 

M: A co tam probíráte v té fyzice? 

D: Teď tam probíráme fyzikální veličiny. 

B: A mají jednu hodinu češtiny a literatury. A v té literatuře musí psát 

takové jako by eseje. A to jsou v šesté třídě. To já vůbec nechápu, to 

my jsme nikdy neměli. Takže vůbec nevím. 

M: Nějaké jako úvahy apod.? 

B: No, ona jim tam dá třeba……. 

D: Jako třeba Boženu Němcovou. Že si mám přečíst a napsat. 

M: A kde to čteš, když jsou knihovny zavřené? 

B: Na internetu. Tam si to přečte a pak musí vypsat z toho to 

nejdůležitější. A nejvíc ti asi nejde matematika,co? 

D: Teď mi asi nejvíc nejde zeměpis. 

M: A co tam berete? 

D: Teď tam bereme litosféru a….. atmosféru. 

B: No a hlavně hledat v atlasu. On vám tam napíše čtyři čísla, která 

jsou prostě souřadnice a on má najít v atlase, které to je město. 

M: A máte atlas? 



B: Jo, atlas nám dali ze školy. A to nám taky dali asi po třech 

měsících. Pořád, že má dělat něco v atlase. A já říkám, že ten atlas 

nemám. A oni, že jim ho dávali na začátku školního roku. Tak jim 

říkám, že on tam na začátku školního roku nebyl. Potom na to nějak 

ten učitel zapomněl a potom nám ho tedy dal asi po třech měsících. 

Ale tak hlavně, že ho má. 

M: Takže vlastně se učí každý v jedné místnosti? A neruší se nějak? 

B: Ne, tak ten nejstarší ten to nějak nepotřebuje, abych s ním byla. A s 

tím mladším jsem seděla na té distanční výuce, protože on tam nechtěl 

sedět sám. On tam nevydržel sedět u toho počítače. Ten starší už je 

zvyklej sedět u počítače. On tam seděl celý den i když prostě nebyla ta 

výuka a nebo na tom telefonu. Ale ten mladší to není takové, že tam 

prostě vydrží sedět čtyři hodiny u počítače a koukat do toho. A proto si 

myslím, že ty malé děti nechali chodit do školy a větší to prostě musí 

nějak zvládnout. Ale kdyby ještě ona měla tu distanční výuku, no tak 

to ne. On taky kolikrát brečel, protože měly tu distanční výuku a on to 

kolikrát nestihl dopsat a ta učitelka už jela prostě něco jiného. Tak on 

už brečel, že to nestihl. 

M: Takže jste s ním opravdu ty čtyři hodiny seděla u počítače? 

B: Jo, seděla. Takže žádné vaření a musela jsem tam sedět. 

M: A teď už to zvládá sám? 

B: Jo, už se to naučil. On vlastně na té distanční výuce ani nemusí být, 

protože on chodí do školy každý den. Oni jim nezadávají nic takhle, 

že ještě musí dělat doma. Takže to je dobrý. 

M: To je taková nejistota s kdy se děti vrátí do školy. Že si člověk 

nemůže ani najít tu práci. 

B: No to je nejistota, protože ten starší by ho mohl ze školy 

vyzvedávat. A kdybych chtěla, aby malá už šla i do školky. A ty dva 

by to nějak zvládli být doma třeba do té druhé, než já bych přišla. Ale 



ona nemůže, protože on jí nemůže jít vyzvednout. Protože on má 

každý den tu hodinu. Když jemu to končí, tak mu začíná hodina. 

Takže prostě to tak nějak ani nejde přehodit. Oni ani nepočkají 5-10 

minut. Když nejste přihlášený na začátku a přihlásíte se za 5-10 minut, 

tak to učitelky si vás zapíšou a už to má jako neomluvenou hodinu. 

M: To je špatné, když to ani není s kým řešit? 

B: No, je to ani nezajímá. Oni mi řeknou, že mám už dost velké děti 

na to, aby se o sebe postaraly. Syn má 8 a druhý 11 let. Měla jsem tady 

paní z úřadu, co se tady přišla podívat, co mi dávají peníze. A ta mi 

říká, že ona od 6 let měla děti samostatné. Že samy jezdily ještě 

někam do školy. Tak jsem jí řekla, že já mám tři děti, jsem na ně sama 

a já se o ně bojím. Byla jsem na Moravě a měla jsem strach a ty děcka 

se neměla kde ztratit. Všude byli policajti a bránili ty děti, aby se jim 

něco nestalo. Jsem v Praze a mám strach. Ale tady nevíte, jestli to dítě 

přijde ze školy a nebo nepřijde. Já to mám jednu zastávku do té školy. 

Ale nikdy nevíte co se prostě stane. Já tomu nerozumím, jako bojím se 

toho. Neudělám to, abych se měla líp a pak si to budu vyčítat, kdyby 

se něco stalo, že já jsem šla do práce. Mě přijdou malý. Já je 

nenechávám ani samotné doma, abych šla třeba do obchodu, hlavně 

toho osmiletého. Nevíte, kdy to co napadne. Teď mají furt ty pořady 

TikTok. 

M: A to už je na TikToku v těhle letech, v šesté třídě? 

B: No, tam už jsou děcka. 

M: Ale vy jste chodila do práce? 

B: Ano, já jsem chodila. Měla jsem to většinou takové, že oni mi to 

uzpůsobili. Jsem se vždy domlouvala s holkama. Já jsem tam chodila 

tak na 2-3 hodiny. A většinou jsem dělala z domu. A to jsem tam 

nemusela být. A nebo jsem dělala čtyři hodiny ráno od 8 hodin, když 

jsem odnesla do školy do dvanácti. A ve dvanáct jsem byla doma. Já 

jsem chtěla třeba nějaký úklidy večerní. Jako, že by šly špát a já bych 



šla večer někam uklízet. To by asi nebyl problém, ale není toho teď 

moc. 

Reflexe 

 

15.03.2021  

Rozhovor přes telefon. Respondentka volá, jelikož dluží na nájmu 12 

tisíc korun ještě z minulého roku. Majitelka na ní tlačí, aby nájem 

zaplatila do konce dubna, jinak jí neprodlouží nájem. Nabídl jsem 

pomoc nadace, respondentka říká, že si půjde zařídit doporučení 

z OSPODu, abychom mohli o dar požádat. Telefonický rozhovor. 

Respondentka volá, že dostává z Úřadu práce méně peněz, jelikož 

„neprokazuje snahu“ a již půl roku nepracuje.  

 

Pozorování 

Respondentka mluvila rychle, zvyšovala hlas (emotivně) během 

celého rozhovoru.  

Reflexe 

Oproti ostatním respondentkám paní Beta se mnou nekomunikuje 

tak často. Pouze při tématech dluh na nájmu, dluh ve školce obědy, 

potravinová pomoc. Úřad práce si řeší sama, zápisy do školy a tak 

dále také. Komunikaci s majitelkou také. Přijde mi vlastně velmi 

samostatná a schopná.  

Duben  

V průběhu dubna jsem respondentce volal, ale hlásilo mi to, že číslo 

neexistuje. Psal jsem i email. Respondentka se ozvala na email až na 

konci dubna, a tak jsem si domluvil rovnou návštěvu u ní doma. Dala 

mi také nové telefonní číslo, prý telefon ztratila.   



12.05.2021 

Pozorování 

Při druhé návštěvě byly doma všechny děti. Jednalo se o odpolední 

hodinu (14h - 15h). Taktéž se dostává do sporů s pracovnicemi, kdy 

jim bouchá dveřmi či je verbálně agresivní. Při rozhovoru byla paní 

Beta velmi rozrušená, mluvila nahlas a bylo cítit, jak je naštvaná, 

sama to po upozornění reflektovala, že mluví nahlas, protože jí to 

štve. 

Dcera paní Bety byla v obývacím pokoji a jezdila na kolečkových 

bruslích, po chvíli přijela do kuchyně a byla velmi důrazně 

upozorněna, že mě má pozdravit. Taktéž matka příkazem řekla, že 

pokud má na něco chuť, ať si vezme hroznové víno a jede do 

obývacího pokoje. Synové hráli hry na PlayStationu v dětském pokoji, 

podobný požadavek jako byl vznesen na dceru, aby mě pozdravila, na 

syny vznesen nebyl a ti mě nepozdravili, což se přešlo bez povšimnutí.  

Návštěva u klientky doma. Klientka je v tíživé finanční situaci, dle slov 

z ÚP dostává pouze 6,6 tis živobytí, je bez práce, na což nebyla zvyklá, 

měla příjem z DPP. Má zprávu z OSPODu pro nadaci, některé věty se 

mi tam nelíbili, paní z OSPODu předělá.  

Rozhovor 

Respondentka si stěžovala především na finanční problémy, které jí 

způsobuje škola – dluh na obědech pro dceru v MŠ a pomůcky do 

první třídy. Mimořádnou okamžitou pomoc od Úřadu práce 

nedostala, a navíc se jí snížily příspěvky, jelikož dle slov pracovnic 

neprojevuje snahu nalézt si zaměstnání. Respondentka také říkala, že 

byla agresivní na pracovnice Úřadu práce. „Vím, že jsem si tím 

nepomohla, ale já jsem jim tam řekla, že ty peníze mi oni nedávají“. 

Vyprovokovalo respondentku, když jí pracovnice řekla: „Já vám žádný 

peníze nedám“. Má také dluh na obědech, „to ani Barboru nemůžu 

posílat do školky“.   

Reflexe 



Je pro mě hrozně složité věřit některým informacím, které mi 

respondentka podala, jelikož vím, že mi v minulosti již několikrát 

lhala, aby vypadala lépe a měla větší šanci, že dosáhne na finanční či 

materiální pomoc. Respondentka záměrně snižovala částku 

získávanou z Úřadu práce pro účely nadačního daru, případně se 

prezentuje (před státními orgány), že nemá přítele, i když 

v současnosti již o něm hovoří a nepopírá, že s ním byla i v době, kdy 

tvrdila, že je sama. Občas ho zamlčuje ve chvíli, kdy je možnost získat 

nějaké finance (dar z nadace) či materiální pomoc (oblečení, 

potravinová pomoc).  

Otázkou pro mě zůstává, zda respondentka nežije v dlouhodobém 

vztahu s otcem dětí. Z veřejně dostupných fotek na sociální síti, má 

paní Beta fotky se svým přítelem již od roku 2010 do konce roku 

2019, kdy si i chová nově narozenou Barboru a v průběhu let si tam 

dali fotografie se „zamilovanými“ rámečky. Fotky s jiným mužem tam 

nemá. Mám takové podezření, že celý její příběh ohledně přesunu 

z Moravy do Prahy je jen o účelové tvrzení pro úřady, neziskové 

organizace a státní orgány, aby získala paní Beta pro rodinu více 

peněz, zatímco žije v dlouhodobém partnerském vztahu s otcem 

svých dětí. Tuto hypotézu podporuje i fakt, že současný přítel má 

silný moravský přízvuk. Je však možné, že skutečně její vztah v roce 

2019 skončil a matka si našla nového přítele. Ohledně prezentace na 

sociálních sítích je také zajímavé, že respondentka neudává své 

skutečné jméno, ale známé jméno herečky. 

O distanční výuce mluví paní Beta velmi temperamentně a hlasitě. 

Největší problémy spatřuje ve finanční náročnosti ze strany školy, 

domácích úkolech pro staršího syna a času stráveného s mladším 

synem v 1. třídě, když měli online výuku. Alespoň zpočátku byla 

docházka syna na výuku velmi špatná, což způsobilo dle slov matky 

školní obtíže, které syn v současnosti má. 

Základní pomůcky matka zajistila (např. počítač, tablet), dále je byt 

dostatečně velký na distanční výuku, ale rodina nemá dostatek 



financí na speciální pomůcky, např. mikroskop, což škola poskytuje 

jen částečně, zapůjčila atlas. Pomoc s doučováním našla rodina u 

známých, babičky či spolužáků chlapce. 

 

20.05.2021  

Respondentka přišla do kanceláře po domluvě. Vyřizovali jsme dar od 

nadace na obědy + školní pomůcky pro Barboru do 1. třídy. Též přišla 

respondentka s tím, že by ráda šla na rekvalifikační kurz (řekli jí to na 

Úřadu práce, že by jí pak zase zvýšili peníze). Respondentka má zájem 

o kurz barmana, baristu, floristu. Nechce dojíždět daleko, chce to mít 

v Praze. „Chci taky, aby mě to bavilo“.  

Pozorování 

Respondentka mluvila potichu, z telefonu a z návštěv doma si ji 

pamatuji, že mluví nahlas. Respondentka také při příchodu mé 

kolegyně, která ji zprostředkovala bezplatnou půjčku od donátora, 

ještě více mlčela, šila s sebou, přestože ji kolegyně nepoznala a 

nemluvili spolu. Po příchodu kolegyně respondentka také brzy 

ukončila rozhovor, že už musí jít. 

Reflexe 

  Respondentka má zájem o rekvalifikační kurz, primárně aby si zvýšila 

sociální dávky na Úřadu práce, ale také reflektovala, že jí to musí 

bavit. Bylo zajímavé pozorovat, jak se respondentka stáhla, přestala 

být výrazná (hlasitá řeč, gestikulace), když vešla kolegyně, která 

zařídila půjčku a kterou respondentka nesplácí.  



Životní příběh 

Respondentka je přibližně 35letá matka tří dětí. Nejmladší dceři 

Denise je 6 let, navštěvuje poslední ročník mateřské školy, od příštího 

školního roku jde do 1. třídy. Dále má respondentka 11letou dceru 

Drahomíru, která navštěvuje 4. třídu a nejstarší dítě je 16letý Dalibor, 

který v současnosti končí základní vzdělání v 9. třídě. Rodiče paní 

Delty pochází ze Slovenska, ona je nejmladší ze dvou sester, starší 

sestře je přibližně 40 let. Respondentka se narodila již v Praze a celý 

život v Praze či jejím blízkém okolí žila. V Praze také navštěvovala 

základní školu, kde vystudovala 9. tříd a následně šla na učňovský 

obor Kuchař/Kuchařka, kde z důvodu těhotenství skončila půl roku 

před ukončením tohoto oboru. Respondentku to nemrzí, protože by 

prý stejně nikdy jako kuchařka nepracovala.  

Respondentka udává, že i přestože měla partnera, otce všech tří dětí, 

tak žila s rodinou, která žije v současnosti ve vesnici blízko (do 5 km) u 

Prahy. Otec je movitý podnikatel, donedávna pracoval v oboru 

stavebnictví, v současnosti již údajně nepracuje, matka je 

v současnosti také v důchodu. Respondentka žije přibližně dva roky 

v komerčním nájemním bydlení 3+1.  

Paní Delta ze začátku zatajovala přítele, že se s ním nevídá, že 

nepomáhá s výchovou dětí, avšak později začala tvrdit, že s přítelem 

mají volný vztah v tom smyslu, že přítel má zároveň rodinu v České 

Lípě a tvrdí ženám, svým přítelkyním, že chce obě. Když se přítelkyně 

z České Lípy objevila v Praze, respondentka jí chtěla dle svých slov 

„zmlátit“, ale bála se, že by v nouzovém stavu byl trest přísný, resp. 

dvojnásobný. Respondentka také uvedla, že jí přítel zbil, když ho 

chtěla vyhodit z bytu. Pomoc partnera prý spočívá v tom, že jí či děti 

občas někam odveze, jinak jí nepomáhá. Při nastěhování do 

současného bydlení byl partner přítomen a pomáhal stěhovat věci 

dovnitř spolu s otcem respondentky. 



 Paní Delta dlouhodobě chodila se svou sestrou uklízet kanceláře, 

avšak byla při práci bez pracovní smlouvy přistižena policií (policejní 

protokol to poměrně obšírně popisuje) a zaměstnavatel se jí spolu se 

sestrou zbavil. Sestra si našla nové zaměstnání, kdy rozváží potraviny, 

zatímco respondentka je údajně bez zaměstnání a pobírá pouze 

hmotnou nouzi a státní sociální podporu. Z důvodu COVID-19 je 

údajně složité nalézt práci „na černo“. Kdyby respondentka žila pouze 

ze státní sociální podpory a hmotné nouze, tak po zaplacení nájmu, 

který je nadprůměrně vysoký v dané lokalitě, by jí zbývalo k žití 

přibližně 3 000 Kč na měsíc, proto je důvodné předpokládat, že si 

respondentka přivydělává či jí do velké míry pomáhá finančně rodina 

či přítel. Určitou pomoc rodiny přiznává, přítel je prý na hmotné nouzi 

a „sám nemá“.  

01.02.2021  

Telefonicky domluvena návštěvy na středu 3.2. od 15h. 

Respondentka souhlasí, ale raději se ještě doptává: „Ale vy přijedete 

sem? K vám to je daleko“.   

03.02.2021  

Návštěva u respondentky. 

Pozorování v domácnosti 

Respondentka žije spolu s dětmi v bytě 3+1 s lodžií. Byt má přibližně 

77 m2 a nachází se v panelovém domě. Panelový dům se nachází na 

sídlišti v okrajové části Prahy. Lokalita není brána veřejností za 

lokalitu vyloučenou s převažující romskou komunitou, ale zároveň to 

není žádoucí lokalita z hlediska velkého množství panelových domů. 

Nedaleko domu je stanice metra. Na zvonku uvedena není 

Byt respondentky je nově zrekonstruovaný, včetně vymalovaných zdí 

(na bílo), přičemž na zdech je na některých místech kamenný obklad, 

vše dělal respondentky otec. První dvě návštěvy probíhaly čistě 

formálním způsobem, avšak již při třetí návštěvě mi respondentka 

s hrdostí ukazuje byt, včetně nových záclon, velké černobílé tapety či 



nové postele v ložnici a neopomene dodat u některých kusů nábytku, 

že je koupila za výhodnou cenu ve slově v bazaru. Vše ale působí nový 

a neopotřebovaným dojmem. V bytě se též nalézá drahá zábavní 

elektronika (LCD televize v ložnici a obývacím pokoji), ale také bílé 

zboží (myčka, pračka, lednička). 

 

V dětském pokoji jsou tři postele, kde spí jak dcery paní Delty, tak její 

syn. V dětském pokoji se také nachází holý pracovní stůl s židlí, 

pracovní stůl působí nejvíce „ošuntělým dojmem“. Respondentka si 

stěžuje na vrzající dveře, které jsou původní. Přestože vybavení 

domácnosti je jinak nové a rekonstrukce proběhla nedávno (před cca 

půl rokem), tak respondentka říká, že se jí to tady nelíbí a chce to 

znovu předělat.  



Respondentka mi během návštěvy nabízí čaj, kávu, šťávu či alespoň 

vodu. Přestože jsem byt respondentky navštívil celkem 6krát 

(započten i minulý rok), ve 4 případech byla v bytě úplně sama. I 

v tomto případě byla sama. V jednom případě tam byla mladší 6letá 

Denisa, která si hrála v pokoji. Ani jsem ji neviděl.  

Rozhovor. 

Ptám se na stůl v dětském pokoji. 

Respondentka: „To je od majitelky, ten tady už byl“.  

R:„Nemohl byste zase Drahomíru doučovat?“ (Doučoval jsem jí 

minulý rok v listopadu) „Já jí vždycky jdu pro úkoly a ona to má ve 

středu odevzdat.“  

Já: „Dneska je středa. Má toho hodně?“ 

R: „jo, to nevadí, tak to odevzdá později, ale už musí. Učitelka už je 

naštvaná“.  

Já: „Tak se s Drahomírou domluvte a zavolejte mi. Domluvíme 

termín“.  

 

Další úsek rozhovoru: „Já jí s tím nepomůžu, já tomu nerozumím“  

„Nerozumím matematice a taky tam má zeměpis, vlastivědu“.  

„Občas jí pomáhá dědeček“. Doptávám se, kdy pomáhá dědeček.   

„No když přijde, občas jsou tady rodiče“. 

 Kdo další doučuje? „paní doučovatelka z neziskové organizace a 

občas já, ale já tomu (látce) nerozumím“. „No ona může jenom 

jednou týdně a to nestačí. Ona to je taková studentka, mladá, moc 

toho s Drahomírou neudělá, asi hodinu se s ní učí“. 

„Co syn Dalibor?“ „Ten už je v devítce. Jo, má čtyřky, dobrý. Nevím, 

ale kam půjde dál, pro holku je víc škol, co můžou dělat, ale pro kluka 



je jen automechanik… (Přemýšlí) no a nic víc“. Ptám se, zda chodí do 

školy „Jo, ale taky jezdí za otcem mimo Prahu. Tam mu pomáhá“.  

 Opět jsem nabízel počítač, aby se mohla Drahomíra věnovat online 

distanční výuce. „Ne, takhle to je lepší, může si udělat ty úkoly, kdy 

chce“. 

 

Ptám se na školní docházku minulý rok, kdy mi respondentka sdělila, 

že se bála kvůli COVID-19 posílat děti do školy. Bylo to v červnu 2020.  

Respondentka: „Jo minulý rok jsem se bála, jsem nevěděla, co to je. 

Dostanou ten virus a co pak.“   

Já: „A teď se bojíte?“ 

Respondentka: „Trochu“.  

 

Zmínila se o synovi. „On je takovej furt smutnej, on někdy přijde i za 

mnou a spí se mnou v posteli“ „Proč je smutnej?“ „Já nevím, on je 

nějakej divnej“.  

 

Reflexe 

Přestože jsem již poněkolikáté nabízel respondentce počítač pro 

dceru, tak ho nechce, z důvodu „volnosti“, že může dělat školu, kdy 

chce ona. Přijde mi, že i pro respondentku to je pohodlnější, nemusí 

se starat o to, aby Drahomíra chodila na výuku.  Respondentka ale 

také jako jediná v minulém roce říkala, že se o děti bojí ze zdravotních 

důvodů.  

 

9.2 2021  

Rozhovor 



Přestože jsme se s respondentkou bavili o tom, že můžu pomoc 

s doučováním její dcery již před týdnem, dcera Drahomíra mi napsala 

na WhatsApp v devět hodin večer, jestli bychom nemohli mít online 

doučování, že musí zítra odevzdat úkoly. Já jsem „povolil“ a domluvil 

se, že zítra ráno v 9h začneme.  

Drahomíra „přišla“ pozdě na doučování online. „Ahoj, promiň, já jsem 

zaspala“ Chci vidět její matku, abych měl jistotu, že o tom matka ví, 

Drahomíra: „Mamy pocem“ Respondentka: „Já jsem tady“ (vykoukne 

jen hlava) „Je potřeba, abyste to domlouvala vy, pak byste mě dát 

třeba k soudu, že píšu Drahomíře“. „Já to vím, že vám píše, nebojte. 

Vám bych to neudělala“.   

Ptám se Drahomíry, co vše musí udělat. Pošle mi asi 10 stránek 

z různých učebnic (vlastivěda, čeština, matematika). „Tohle jsme 

dělali s dědou, to nemusíme“ (řekne u jednoho cvičení). Komentuji 

to, že toho je hodně. „To si to měla udělat za týden?“ „Já nevím, tam 

chodí máma“.  

Při doučování Drahomíra: „A nemůžeš mi říct výsledek?“ „Ještě tyhle 

stránky, napíšeš mi to do zprávy, co tam má být?“   

 

 

Pozorování 

Přestože respondentku nevidím, slyším, že je poblíž a něco dělá 

v kuchyni. Nikoho dalšího v bytě neslyším ani nevidím. Drahomíra 

sedí u jídelního stolu. Zpočátku byla Drahomíra rozespalá. 

Do doučování zasáhla jen na začátku na mé přání a jednou v průběhu, 

když jsem se zeptal Drahomíry: „Znáš jižní Ameriku? Nebyli jste tam 

někdy?“ „Joo, tam jsem byl…“ Respondentka se objevila na monitoru 

a upřeně se zadívala na dceru a pak se podívala na mě a usmála se. 

Řekla Drahomíra:„Nene, nebyli jsme tam“.   



Reflexe 

Zpočátku (listopad minulého roku) komunikace ohledně doučování 

probíhala tak, že mě Delta kontaktovala, a domluvili jsme termín, 

posléze se ale matka snažila delegovat tuto povinnost na samotnou 

Drahomíru. Drahomíra mi vlastně při doučování přijde opravdu 

šikovná, nemá bohužel ale základy a pak je těžké to dohánět, když ve 

čtvrté třídě neumí násobilku.  

Drahomíra mě také tlačila k tomu, abych jí poskytoval výsledky, jak to 

má být. Ale když jsem jí výsledky neřekl, tak byla trpělivá a dělala, co 

měla. Samotné výsledky chtěla, když to bylo těžké  říkala „Já to 

nechápu“. Výuka bez přestávky trvala cca 2 hodiny a Drahomíra ani 

jednou neodešla, pouze se jednou napila. Když něco pochopila, tak 

naopak to chtěla dělat sama, pak říkala: „Počkej to vím“.   

17.2. 2021 

Domluveno další doučování kontaktovala mě Drahomíra (16.2). 

Potvrdil jsem respondentce SMS.  

Pozorování  

Druhý den ráno v 9h se na obrazovce ale objevila hlava respondentky, 

připravená s tužkou a pracovním sešitem. Kuchyň, jídelní stůl.  

Rozhovor 

R:„Dobrý den, ona někam musela, můžeme to udělat spolu ty úkoly?“ 

Rozesmál jsem se. 

Já: Paní Delto, to nejde, to jsou úkoly Drahomíry. To je podvod. A kde 

je, proč nemůže?“ 

R: „Já nevím, ona musela jít někam ven“ 

Já: „Kam ven?“ (stále jsem se smál) 

R: „Nevím, fakt to se mnou nemůžete udělat? Ona je už učitelka 

naštvaná. Že jí nepustí dál“.  



Já: „Promiňte paní Delta, ale to fakt nemůžu.“ 

R: „Tak jo, tak já to zkusím vyplnit sama“.  

Reflexe 

Situace byla pro mě opravdu komická. Nečekal jsem, že se mnou 

bude chtít respondentka „podvádět“. Do určité míry ale to ukazuje 

její důvěru ke mně, v minulosti se mi přiznala, když měla nelegální 

práci a vyšetřovala jí policie. Přijde mi ale že je zde stejný motiv, sdělí 

mi informace, až když jde do „tuhého“. Taky je zajímavé, že 

respondentka „neví“, resp. možná nechce přiznat, kde takhle po ránu 

její dcera je.  

9.3. 2021 

Rozhovor 

Drahomíra se po čase telefonicky ozvala (9.3. 2021) a domluvila si se 

mnou doučování. Máma byla přítomna, a tak jsem ji chtěl k telefonu: 

„Ona jí učitelka zase dala hodně úkolů, chce to ve středu (zítra) 

přinést“. Domluvil jsem se ještě na ten den, že kolem 17h můžeme 

online doučování mít. 

Ptal jsem se Drahomíry, proč sedí při doučování v pokoji a není 

v kuchyni.  

D:„Ona tady je babička a děda. Taky přišel táta.“  

Já: „Něco slavíte?“ 

D: „Ne, přišli jen tak“.  

… 

Já: „Dlouho jsme se spolu neučili, viď? Učila ses s někým?“ 

D: „Jo, s dědou jsem něco udělala, ale teď toho je hodně“. 

Drahomíra zase říká, že potřebuje udělat asi 8-10 stran z pracovních 

sešitů.  



… 

D: „Zítra jdu do školy“  

Já: „Jako odevzdat úkoly?  

D: „Jo.“ 

Já: „Už tam nechodí máma?“ 

D: „Už tam chodím spíš já“.  

Já: „Mám tam moc  

Pozorování 

Drahomíra seděla ve svém dětském pokoji u stolu. Slyšel jsem hlasy 

přes dveře vycházející z kuchyně. Poslední doučování jsme měli cca 

před měsícem, ale nic víc neudělala, pouze to, co jsme udělali 

naposledy spolu. Možná pár cvičení. 

Reflexe 

Možná se respondentka dlouho neozvala kvůli studu? Že jsem jí 

minule odmítl podvádět s ní s domácími úkoly? Také bylo zajímavé, 

že Drahomíra se poprvé učela ve svém pokoji, protože byla v bytě 

„návštěva“. Byl hluk. 

Také povinnost ohledně domácích úkolů (vyzvedávání), přenesla 

matka na dceru.  

17.03.2021  

Rozhovor a pozorování 

16.3. mi píše na WhatsAppu Drahomíra, zda mi máma volala a 

domluvila se se mnou na doučování. Což máma neudělala. Volal jsem 

matce, že chce Drahomíra doučování. „Jojo, já vím, já jsem jí říkala, ať 

Vám napíše“. Znovu vysvětluji, že je potřeba, aby mě kontaktovala 

ona. „Jo, ale já jí to řekla, já vím, že se s vámi domlouvá, píše i z mého 

telefonu“.  



Při samotném doučování byla Drahomíra u sestra paní Delty, jelikož 

jim došly mobilní data. Připojení, ale bylo špatné. V obrazovce se 

občas objevila sestra paní Delty, se mnou ale vůbec nekomunikovala. 

Vše nechala na Drahomíře. Po 15 minutách jsme museli doučování 

přerušit, protože se to sekalo. Drahomíra mi napsala, jestli bych jí 

nemohl aspoň poslat správné výsledky, že to potřebuje pro učitelku 

odpoledne. Odmítl jsem 

Reflexe 

To byl podle mě první moment, kdy jsem viděl, že Drahomíře brání ve 

výuce nějaká materiální záležitost (internetové připojení). Jinak mi 

přijde, že pouze matka není motivovaná zajistit dceři online výuku.   

22.03.2021  

Zrušena schůzka v kanceláři z důvodu nemoci nejmladší dcery Denisy. 

08.04.2021  

Rozhovor. Volal jsem respondentce, že je zápis do 1. třídy, zda už to 

se svou mladší dcerou Denisou řešila. Respondentka byla 

překvapená. „Fakt jo?“ Vysvětlil jsem, že je online zápis do pondělí 

12.4. 2021. Respondentka říkala, že rovnou přijede za mnou do 

kanceláře a vyplníme to.  

R:„Nevím, jestli nemá jít Denisa později do školy“ (myšlen odklad) 

Já: „To záleží na Vás, ale můžete jít třeba do poradny, tam vám 

řeknou“. 

R: „Co to je?“ 

Já: „Jmenuje se to pedagogicko-psychologická poradna, tam budou 

s Denisou dělat nějaký úkoly, a pak vám řeknou, zda to zvládne ve 

škole nebo ne“. 

… 

Já: „A proč jí chcete dát odklad?“ 



R: „Já nevím, ona je ještě taková hravá, nechce se jí ode mě“.  

Já: „No ale taky by mohla být ještě ta distanční výuka, že by děti 

nechodily do školy“.  

R: „No tak by byla doma se mnou, to nevadí“.  

 

… 

Pro zápis bylo potřeba napsat, kam Denisa chodí do MŠ. 

R: „Ježiš to já nevím, jak se to jmenuje“. 

Já: „Chodí u vás v okolí do školy?“ 

R: „Jo“. 

Vyhledal jsem několik MŠ a ukazoval obrázky z mapy. 

R: „To není ani jedna“. 

Drahomíra: „Tahle“.  

R: „Já nevím“. 

Drahomíra: „Jo, tahle.“  

… 

Já: „Našel jsem spádovou školu“. 

Respondentka: „Já jí chci dát NA TUHLE ŠKOLU, tam chodí děti sestry, 

říká, že to tam je dobrý“.  

Já: „V čem?“ 

Respondentka: „Že tam nemá problémy“.  

… 

Matka také mluvila o synovi, co se týče jeho pracovního uplatnění v 

budoucnu. Syn jezdí za otcem, kde vypomáhá na domě.  



R:„Nevím. Neznáte někoho, kde by mu poradili, co může dělat za 

práci?“  

Řekl jsem, že mu může poradit školní psycholog, jestli ho tam mají 

(neví) nebo zajít do poradny.  

 

Při komunikaci s pracovnicí PPP byla respondentka ztracená, 

opakovala téměř přesně to, co jsem jí během rozhovoru radil, ať 

řekne. „Chcete zjistit, jestli má dcera nastoupit do školy“ „Jestli má 

mít odklad“.  

 

Část rozhovoru byla i tom, že dcera respondentky Denisa se narodila 

jako první dítě v dané nemocnici v daném roce.  

Já: Denise se narodila 1.1? jo? 

R: „Ano. Oni nám i dali 10 tisíc a pak nás ještě někam pozvali a tam 

jsme měli jídlo. Stoly s jídlem“.  

Já: „že se narodila jako první, jo?“ 

R: „Jo, první v nemocnici“.  

Já: „Tak to gratuluji.“ 

R: „To bylo dobrý“.  

Pozorování 

Při vyplňování zápisu do 1. třídy jsme zaškrtli, že bude žádat o odklad. 

Respondentka přijala autem s nějakým mužem, všiml jsem si toho 

náhodou, jelikož mám okno u vchodu. Respondentka také měla 

poprvé na sobě zlaté prsteny, na každém prstu minimálně jeden.  

Respondentka při komunikaci s pracovnicí PPP se na mě významně 

podívala na začátku, s lehkým úsměvem a opakovala slova po mě.   



Přítomna byla i Drahomíra, která pomáhala s čtením matce a 

pomáhala i určit, do jaké školky Denisa chodí. 

Reflexe 

Respondentka byla při komunikaci s PPP ztracená a hledala oporu u 

mě. 

23.04.2021  

Návštěva u respondentky. Ve výtahu. O výuce Drahomíry.  

Respondentka: „Ona neměla ten počítač, tak teď má problémy ve 

škole“.  

Já: „Jak to?“ 

Respondentka: „No učitelka je naštvaná, že nic nedělá“.  

… 

Ptal jsem se v kuchyni, zda byly děti respondentky ve škole.  

R:„My jsme dneska zaspali.“  

Já: „V kolik jste stávali?“ 

R: „Asi o půl hodiny. Dětem se ale nechtělo do školy už“. 

Já: „Dětem se nechtělo do školy, jo?“ (s úsměvem) 

R: „No“.  

Já: „Ale tak mohli třeba jít na druhou hodinu“. 

R: „Ale to je jedno už“.  

Ptám se na Denisu, zda půjde nebo nepůjde do 1. třídy 

R: „Dědeček říkal, že má jít do školy, ať to má rychle za sebou, tak 

půjde“ 

Já: „Ale tak mohli by zkusit, jestli nemá být ještě doma“. 

R: „Ne, dědeček má pravdu, to je fakt, ať to má rychle za sebou“. 



Já: „ A chodí do školky?“  

R: „No oni se mnou chtějí být všichni doma, ale už tady byl zase 

OSPOD, že mají chodit.“.  

… 

Doučoval jsem Drahomíru.  

Respondentka byla přítomna na začátku doučování. Brali jsme 

matematiku. 

Já: „Kolik je 4x6“ na Drahomíru. Drahomíra váhala.  

Respondentka: „27“. 

Podíval jsem se na respondentku. „To bohužel ne.“ 

Respondentka:  „Jo, počkejte (začíná počítat na prstech), šest, 

dvanáct, osmnáct, dvacet čtyři. 24. 

Já: „Jo.“ REspnodentka začne vysvětlovat svůj postup s prstama 

Drahomíře. 

Respondentka: „Vezmeš 6“ Dopočítá do deseti, „přidáš 2 a máš 12“. 

atd.  

Já: „Tak Drahomíro, kolik je 5x7. 

Respondentka: „Čtyřicet“. 

Já: „No…“  

Respondentka: „28“ a říká další čísla. 

Já: „To je 35.“ 

Respondentka se zvedne a odchází do ložnice.  

Ptal jsem se Drahomíry, jak se jí líbila distanční výuka.  

Drahomíra: „Jo, je dobrý, že nemusím chodit do školy. Mám ale 

hodně úkolů“.  



Ptal jsem se také, zda by se nechtěla učit jako ostatní děti při online 

vyučování.  

Drahomíra:„Máma říká, že takhle to je lepší“.  

… 

V průběhu doučování přichází mladší Denisa a zajímá se. 

Drahomíra po čase: „Prosím tě, fakt běž, já se potřebuji učit“. Křičí na 

matku: „Mamy řekni jí, ať jde pryč“. 

Respnodentka z ložnice: „Deniso, pocem“. 

Denisa se za 5 minut zase objeví. Drahomíra zase křičí na matku ať jí 

řekne, ať jde pryč.  

… 

Po cca hodině doučování přichází matka respondentky. 

Respondentka jí jde otevřít dveře, nezvoní, ohlásila se přes telefon. 

Mluví s ní romsky. Matka vchází do kuchyně, na rukou má zlaté 

prsteny, na krku řetězy. Pouze na mě kývne, nepozdraví. Usadí se ke 

stolu, kde se s Drahomírou učím.  

Z gest a pozorování usoudím, že se ptá respondentky, kdo jsem 

(slovo: „junge“). Respondentka odpoví romsky. Je mi to vlastně 

nepříjemné, že se o mě baví a já nevím co říkají. Matka naváže 

konverzaci se mnou a Drahomírou. 

Matka: „Dělali jste s dědou tu vlastivědu?“  

Drahomíra otočí stránky: „jo tohle“ a ukáže na dvě cvičení. 

Matka: „Já jí zase pomáhám s češtinou“.  

Já: „Má toho teď hodně, no“. 

Matka: „Neměl byste někoho, kdo by mohl doučovat kluka mé 

dcery?“ 

Respondentka: „Sestra má kluka v 6. třídě“. 



Já: „Mohl bych se se pokusit, co potřebuje doučovat?“ 

Matka: „Já jí zavolám.“   

Teď si to přesně nepamatuji, neslyšel jsem to ani dobře přes telefon, 

ale jednalo se o kluka v 6. třídě, který nezvládal češtinu, myslím, že i 

fyziku, ale to si nejsem jistý.  

Respondentka připravila matce oběd, těstoviny se sýrem a masem. 

Respnodentka nabídla i mě.  

Já: „Nene, děkuji, to já nemůžu.“  

Respondentka: „Já bych to nikomu neřekla“. 

Já (úsměv): „Já vás už nebudu takhle rušit při obědě“. (musel jsem 

také odcházet z časových důvodů) 

Respondentka: „Vy nerušíte“.  

… 

Pozorování 

Na návštěvě jsem byl asi v 13h. Při čekání na respondentku jsem se 

střetl se 17letým synem, který byl zahalen kapucí, černá mikina a 

pouze po rozhovoru s paní Deltou jsme zjistili, že jsem potkal jejího 

syna. Podíval se na mě, ale nenavázal se mnou komunikaci.  

Respondentka zpočátku byla v kuchyni, pak si ale lehla na postel a 

nechala mě doučovat dceru samotného v kuchyni u jídelního stolu. 

Přestože měla dcera k dispozici pracovní stůl v dětském pokoji, 

nevyužili jsme ho. Respondentka několikrát přišla zpět do kuchyně, 

například vzít si nabíječku od telefonu, po každé se mě zeptala, zda 

mám vše, jestli nechci ještě dolít Kofolu.  

Při doučování pracovala Drahomíra pilně a vydržela u doučování cca 

1,5 hodiny. Občas jí vyrušila mladší sestra Denisa, která se zajímala, 

co sestra dělá, snažila se též počítat a odpovídat na otázky. Občas jí 

Drahomíra zahrnula do doučování, ale občas jsem jí odeslal pryč já, 



protože rušila, poslechla, ale za 5 minut byla zpět. Případně sama 

Drahomíra sestře začala domlouvat: „Prosím tě, běž pryč, já se musím 

fakt učit“. Matka při těchto interakcích vůbec nebyla, pouze jednou 

Drahomíra křikla na matku: „Řekni Denise, ať jde do pokoje.“ Matka 

pouze odpověděla z ložnice: „Pojď sem Deniso.“ Za chvíli byla Denisa 

zpět u nás v kuchyni a matka na to nereagovala. Po hodině a půl bylo 

doučování téměř znemožněno, protože sestry se mě začaly ptát na 

osobní otázky a byly zvědavé, například „Máte přítelkyni?“ „Kolik 

Vám je let?“ „Líbí se Vám Denisa?“ Při důrazném upozornění, že na 

takové otázky jim nebudu odpovídat, respektive motivoval jsem 

Drahomíru, že jim odpovím na jednu otázku, když ještě udělá jedno 

cvičení, v takové případě Drahomíra dodělala úkol a já jim řekl svůj 

věk. Následně přišla do kuchyně matka respondentky s paní Deltou.  

Reflexe 

Respondentka zpočátku jevila zájem o výuku, ale když několikrát 

odpověděla špatně odešla, upřímně jsme se bál, jestli jsem ji neurazil, 

tím že jsem poukázal na její nedostačivost. Snažila se také 

matematiku dceři vysvětlit, ale na úrovni 1.-2. třídy počítáním prstů, 

což u násobilky už je těžké.  

Matka respondentky mě ohromila tím koilk měla na sobě zlatých 

řetězů tolik zlata jsem v životě neviděl. Také jevila zájem o vzdělání 

Drahomíry a na rozdíl od respondentky asi dokáže pomoci 

s domácími úkoly  

 

10.05.2021  

Telefonováno respondentce, ta telefon vypla po větě: „Jsme v 

nemocnici, nemůžu mluvit“. Na opakované telefonáty ani SMS 

nereagovala  

24.05.2021  

Telefonát. Respondentka se mi ozvala.  



Já: „Ježiš jak se máte? Já jsem o vás měl strach“. 

Respondentka: „Promiňte, jdu na operaci 28.5.“ 

Já: „Co se děje?“ 

Respondentka: „No, s problémy, žen…. To je jedno, budou mi dělat 

operaci“. 

Já: „Dobře, jak se jinak máte?“ 

Respondentka: „Volám, protože píšou něco o tom městským bytě“… 

respondentce byl byt zamítnut, jelikož se nenachází ve finanční tísni. 

Respondentka mluví hlasitě „Ale já na to nemám peníze, mě dávají 

příspěvek na bydlení a já to musím doplácet z živobytí“. 

Respondentka mluví rychle, nestíhám si to pamatovat. Občas do 

rozhovoru zasáhne dědeček. Respondentka mi dědečka předá. Ten 

klidným hlasem říká: „Tady se píše, že neaktualizovala žádost?“ 

Já: „Víte, já bych vám ten byt přál, ale pro magistrát respondentka 

není v bytové nouzi. Oni berou především ty, co jsou na ubytovně 

nebo v azylovém domě. To nemá cenu ani podávat, oni ji neuznali, že 

je v bytové nouzi.“ 

Dědeček: „Ale píšou, že neaktualizovala žádost, co máme dělat?“ 

Já: „Můžete podat tu žádost znovu, ale podle mě to je zbytečné“. 

Dědeček: „Takže jí ten byt nedají?“ 

Já: „Opravdu ne, těch bytů je málo a lidí hodně a paní Delta má, kde 

bydlet“.   

Dědeček: „Dobře“.  

Pozorování 

Respondentka přes telefon zvýšila hlas, mluvila asi 2 minuty monolog. 

Já si dokonce dal telefon na rameno a moc jí neposlouchal, protože to 

nešlo. Respondentka vysvětlovala svou složitou situaci, jak nemá 



peníze a jak je drahý nájem. Po této době se uklidnila a předala mi 

dědečka, který byl dle mého názoru více věcný, klidný, doptával se.  

Reflexe  

Respondentka byla vzteklá, že jí byt zamítli, nenachází se ve finanční 

tísni dle nich. Dědečka mi předala ve chvíli, kdy opadli emoce a ona 

nevěděla, co říkat. Dědeček mi v tomhle přišel praktičtější, více se 

vyznal.  

 

  



Shrnutí a reflexe 

Kazuistika paní Delty, je pro mě osobně především příběhem 

Drahomíry, jelikož vidím, jak 11letá dívka má větší motivaci se učit a 

rodič je tím problémem, který způsobuje, že dcera ve výuce silně 

selhává. Z doučování jsem viděl, že Drahomíra nemá ukotvené 

základy, například násobilku, a poté je těžké se věnovat složitějším 

příkladům, nicméně když jí je vše dobře vysvětleno, tak to pochopí. 

Jedná se dle mého názoru tedy o zanedbání školní docházky na 

začátku základní školy. Děti, pokud nechtějí jít do školy, tak je matka 

nenutí, pokud už to nezpůsobuje výrazné problémy s OSPODem. 

Pravděpodobně se z mé strany jedná o zjednodušené odsuzující 

myšlení, ale domnívám se, že paní Delta se snaží mít především 

„klid“. Deleguje své rodičovské povinnosti plně na 11letou dceru, 

dcera též vypomáhá například při čtení dokumentů. To je z důvodu, 

že respondentka má velké problémy se čtením.  Respondentku dle 

mého pozorování nemá ani mnoho problémů s financemi, jelikož jí 

velmi podporuje rodina, zrekonstruovali jí byt. Respondentku chodí 

v krásných značkových věcech a několikrát jsem jí viděl i se zlatými 

prsteny na ruce. Proto moc nevěřím vysvětlení, že respondentka má 

mnoho problémů, a tak nezbývá čas na vzdělávání dětí.  

Zajímavé také je, že respondentka je jediná, která uvedla, že má 

strach z COVID-19 a z toho důvodu neposílá děti do školy. Otázkou je, 

do jaké míry se respondentka skutečně bojí a do jaké míry to je jen 

omluva pro absenci dětí ve škole.  

Pro respondentku je postarání se o vzdělání dětí to, že jim 

zprostředkuje pomoc (například rodičů či doručovatelky), tím její 

zájem končí. Respondentka ale měla zájem o odklad školní docházky 

pro nejmladší dceru, nicméně se zde projevila patriarchální forma 

rodiny, kdy otec Delty rozhodl, že vnučka půjde do školy bez ohledu 

na posouzení odborníky, a to z toho důvodu, aby měla školu rychle za 

sebou. 



Když respondentka mluvila o distanční výuce, nebyla moc sdílná, 

musel jsem se hodně doptávat a často mi spíše jen pokyvovala, 

domnívám se, že mi často říká to, co chci slyšet. Několikrát jsem již 

přistihl respondentku, jak mi respondentka lže. Například jsem se při 

jedné návštěvě v 14h, zeptal respondentky, zda nespala, jelikož jsem 

viděl, jak je rozespalá. Respondentka mi zarytě tvrdila, že nespala. Až 

když jsem řekl: „Ježiš mě to je jedno, jestli jste spala“. Tak se usmála a 

řekla, že tedy spala.  

Některé poznámky, které neumím časově zařadit 

S respondentkou jsem se také bavil o tom, že je potřeba, aby se 

mnou ona domlouvala doučování Drahomíry. Vysvětlil jsem 

respondentce, že je trestné, aby cizí člověk navazoval nedovolené 

kontakty s dítětem, proto potřebuji, abychom si to vždy potvrdili SMS 

spolu s respondentkou. Respondentka řekla: „Ale ona (Drahomíra) ví, 

kdy to doučování potřebuje. Je lepší, aby se s vámi domluvila ona. Já 

bych na vás trestní oznámení nepodala.“ 

Respondentka také komunikovala s dobrovolnicí, respektive 

delegovala domlouvání si doučování plně na dceru. 

Doučovatelka: „No ona si mě Drahomíra přidala na Facebooku a píše 

mi tam.“ 

Varoval jsem, že to je nebezpečné. 

Doučovatelka: „Já vím, já se snažím komunikovat s paní Deltou, ale 

s Drahomirou to je jednodušší.“ 



Shrnutí životní příběh 

Paní Gamma je 25letá matka dvou dětí, tříleté Gréty a sedmileté 

Gabrieli. Respondentka se narodila na východním Slovensku, ale již 

v útlém věku se přestěhovali s rodinou za prací do Prahy, kde 

navštěvovala respondentka základní školu. Její rodina vlastní 

v současnosti rodinný dům v okruhu 50 kilometrů od Prahy. Otec 

respondentky pracuje jako podnikatel v oblasti stavebnictví a 

zaměstnává pod sebou dokonce několik lidí. Její matka je žena v 

domácnosti. Respondentka má další čtyři sestry. Rodina 

respondentky si je velmi blízká a rozvětvená, například na rodinnou 

dovolenou plánují jet dle slov paní Gammy v počtu 40 osob. Často, 

když se respondentka nachází ve velké finanční tísni, odjíždí zpět za 

rodinou mimo Prahu.  

Respondentka v současnosti žije od minulého roku v bytě od pražské 

městské části z důvodu sociální situace a z důvodu zvýšené péče o 

7letou Gabrielu, která má poruchu autistického spektra. Předtím žila 

paní Gamma v komerčním bydlení. 

Respondentka dokončila v místě svého narození základní školu (9. 

tříd), dále nepokračovala z důvodu nezájmu a těhotenství. V osmnácti 

letech měla první holčičku, v současnosti 7letou Gabrielu se svým 

prvním přítelem, s kterým se později rozešla a našla si nového přítele, 

s kterým má 4letou Grétu. V současnosti udává, že s přítelem již 

nejsou spolu.  

Matka pracovala přes 5 let nelegálně, kdy uklízela v dopoledních či 

večerních hodinách kanceláře pro svého známého. To v současnosti 

z důvodu COVID-19 prý skončilo a respondentka je plně závislá na 

státní sociální podpoře, včetně příspěvku na péči, a hmotné nouzi 

z Úřadu práce, případně vypomáhá rodina.  

Respondentka se prezentuje jako matka samoživitelka. Na bývalého 

přítele, s kterým má první dceru podala trestní oznámení ohledně 

neplacení výživného. S druhým otcem se stále vídají a on jí 



přinejmenším vypomáhá s hlídáním dětí. Též si během našich 

konzultací občas s otcem dcery zavolá a domluví se: „Sejdeme se 

doma“. Proto je otázka, do jaké míry je skutečně respondentka na 

výchovu a zajištění rodiny sama. Respondentka mi také jednou lhala, 

že jí děti hlídá sestra, pak se z telefonického rozhovoru ukázalo, že 

děti hlídal otec nejmladší dcery.  

Dle dva roky starého psychiatrického vyšetření 7letá Gabriela má 

stanovenou poruchu autistického spektra, kdy dle lékařky nenavazuje 

oční kontakt, hraje si netradičně (má zájem o jednotlivé součástky 

hraček) a má chudou slovní zásobu (pouze 4 slova). Dle výpovědi 

matky před 2 lety má Gabriela výbuchy vzteku s válením se po zemi a 

křikem, když není podle ní, s ostatními dětmi nevychází, agresivní vůči 

sobě a ostatním, vyžaduje neměnnost i ve známém prostředí, nutnost 

mytí rukou. Dle lékařky je potřeba celodenní péče matky, ale dívka je 

soběstačná v základních úkonech. Dle lékařky se pravděpodobně 

jedná o dětský autismus. 

Mladší tříletá Gréta nemá žádné vývojové ani zdravotní obtíže a 

navštěvuje klasickou mateřskou školu od roku 2020 

  



23.2. 2021 

Rozhovor 

Telefonická domluva s respondentkou byla taková, že jí pomohu 

vyřídit nadační dar (objednat nábytek) a následně mi něco řekne o 

distanční vzdělávání svých dcer. Poté, co jsme udělaly objednávky, 

vybírali jsme nábytek přibližně 40 minut, respondentka ale začala 

říkat: „Objednáme tohle, nechci Vás už zdržovat“.  

Respondentka poté přinesla dopis od správcovské firmy, že dluží na 

nájemném 62 tisíc. Začala říkat, jak si neví rady, že neví, co má dělat. 

Ptal jsem se, jak dluh vznikl, jelikož vím, že pobírala sociální dávky 

určené na bydlení. Říkala, že to bylo z důvodu, že musela zaplatit 

nájem ještě v předchozím komerčním bydlení, dále, že při stěhování 

se rozbilo stěhovací auto a musela zaplatit jeho opravu, dále říkala, že 

dva měsíce doplatek na bydlení nedostala.  

K distančnímu vzdělávání jsme se konkrétně nedostali. Respondentka 

jen zdůraznila své finanční obtíže tím, že „nemám ani na svačiny pro 

Gabrielu do školky“. Dále říkala, že nemá peníze, a tak musí jet za 

rodinou (otec, matka a sestry) do města za Prahou. Proto i děti odjeli 

s dědečkem už dneska, protože neměla na jídlo, má prý jen 200 Kč, co 

jí dal otec respondentky na autobus. Autobus jsem jí také musel 

dohledat na internetu, jelikož neměla již internetová data v telefonu. 

Respondentka také zmínila, že měla v minulém roce práci, kdy 

uklízela kanceláře, ale to s COVID-19 skončilo. Navíc musí být doma 

s holkama, nemůže do práce, když je ta distanční výuka.  

Já: „A učili se děti online?“ Respondentka: „Ne, Gréta vůbec a 

Gabriela, tam se děti učili ve třídě, ale ona ne. Ona by to nevydržela 

sedět před počítačem, to pro ní není“.   

Respondentka také během návštěvy zatáhla závěsy, a tak byla v bytě 

poměrně tma. Když jsem se zeptal, z jakého důvodu závěsy zatáhla, 

sdělila mi, že má již od dětství ráda tmu. Během puberty prý přes den 

spala, zatímco v noci chodila ven. „Moc jsem do školy nechodila, to se 



ty děti mají, že nemusí teď chodit do školy, že pane Marku? To my 

jsme museli chodit do školy.“ „Ráda jsem přes den spala a v noci jsem 

začala žít“.  Když jsem podotknul, že škola je důležitá, tak 

respondentka: „Jojo, to máte pravdu“.  

Pozorování 

Paní Gamma bydlí v bytě 2+1 v žádané lokalitě v širším centru Prahy, 

kde přebývá především majoritní společnost. Na zvonku není 

uvedeno její jméno, je tam pouze prázdné místo. Paní Gamma spí 

v obývacím pokoji na gauči, obývací místnost slouží tedy zároveň jako 

spací místnost pro matku. Byt není téměř vybaven. Naprosto chybí 

vybavení kuchyně, přestože respondentka v bytě bydlí přes rok. 

Místo standardního vybavení kuchyně má přepravky s nádobím a 

jeden elektrický vařič, nádobí myje v koupelně. V bytě dále nejsou 

žádné lustry, chybí jídelní stůl. Děti mají každá svou vlastní postel, 

velké množství hraček a dvě skříně na oblečení. Elektronika chybí 

v bytě úplně. V obývacím pokoji je kromě gauče, konferenční stůl a 

také televizní stěna, ale bez televize. Vybavení koupelny i WC je 

standardní, navíc má respondentka pračku. V bytě jsem také neviděl 

žádné předměty, které by ukazovaly na přítomnost dalších osob, 

například pánské boty či podobně.   



 

 

Stěny jsou bílé, kromě růžových hraček a peřin pro holčičky nejsou 

v bytě přítomny žádné výraznější barvy.  

Respondentka ještě před příchodem do bytu dole odevzdávala děti 

svému otci, dědečkovi holčiček. Dědeček se mnou nepromluvil, byli 

jsme od sebe pár metrů, pouze si mě zvědavě prohlížel, pak se 

rozloučil s respondentkou a odjel ve starším Ford Escord. 

Respondentka byla poprvé od května 2020, kdy jsem ji viděl poprvé, 

nenamalovaná, neupravená. Náš rozhovor měl dvě fáze. V první fázi 

jsme vyhledávali na mém počítači nábytek, který si zakoupí z daru od 

nadace.  Seděli jsme na gauči. V té chvíli byla respondentka uvolněná, 

veselá (mluvila hlasitě, usmívala se, komentovala nábytek), i když ke 

konci mluvila rychleji, odsekávala, kratší věty.  

Od začátku poměrně narušovala můj osobní prostor a já se několikrát 

odsunul, když jsme se sedíc na gauči dotkli rameny. Ona ani jednou.  

V druhé fázi rozhovoru šla respondentka do šuplíku, odkud vytáhla 

dopis s vyúčtováním o dluhu u městské části. V té chvíli začala mluvit 



respondentka velmi hlasitě. Nejdříve nade mnou stála. Pak si přisedla 

opět blízko, musel jsem si opět odsednout a podala mi dopis.  

Reflexe 

S respondentkou jsem spolupracoval minulý rok do prosince 2020. 

Následně z kapacitních důvodů jsem se rozhodl, že respondentka 

bude 1 ze 7 klientek, kteří nevyžadují mou pomoc a jsou v projektu 

tak dlouho, že by měly být schopné s pomocí sociálně-právní poradny 

fungovat samostatně. Nicméně jsem respondentce ještě pomáhal 

s nadačním darem, který se nestihl vyřídit.   

Během této návštěvy mi respondentka sdělila, že od listopadu do 

února zpronevěřila pravděpodobně velkou část peněz z příspěvku na 

bydlení a má dluh na nájmu. Já jsem se cítil obelhaný, protože od 

listopadu do prosince jsem s respondentkou spolupracoval ještě a 

ona mi tvrdila, že nájem platí.  

Respondentku znám od minulého roku, květen, a vždy si zachovávala 

velmi dobrou prezentaci navenek. Byla vždy namalovaná, velmi hezky 

upravená. Proto mě překvapilo, že jsem ji viděl v takovém stavu. 

Přišlo mi, že mi vlastně tak důvěřuje, že přede mnou nemusí již být 

„perfektní“.  

Respondentka již v minulém roce, když jsem se setkali poprvé 

narušila můj osobní prostor tím, že ve velké konzultační místnosti si 

sedla hned vedle mě, dotýkali jsme se rameny, což mě překvapilo a 

ona po chvíli řekla: „Asi jsem moc blízko, viďte? Asi si mám 

přesednout, že?“ „Ano, to bude lepší“ odpověděl jsem tehdy. 

Respondentka i nyní poměrně narušovala můj osobní prostor. 

Domnívám se, že takové to flirtování může být strategie 

respondentky, jak si chce zajistit mou přízeň. Respondentka je pouze 

o rok starší než já.    

Nejvíc emotivní část byla, když mi vyprávěla, že nemá na svačiny pro 

své dcery. Dále říkala, že nemá ani na jídlo, a proto musí jet za 

rodinou. Nevím, zda tyto informace mi poskytla pro to, abych s ní měl 



větší soucit. Respondentka také přišla o zaměstnání (pravděpodobně 

nelegální) a moje hypotéza je taková, že si příspěvek na bydlení 

kompenzovala výpadek příjmů.  

 

3.3. 2021 

Telefonický rozhovor. Respondentka zrušila naši schůzku před 

Úřadem práce, jelikož prší. Při té příležitosti jsem nabídl doučování 

naší dobrovolnicí. Gamma souhlasila, předal jsem číslo pomocí SMS. 

„To Gabriela potřebuje, ona má teď spoustu úkolů“.   

Respondentka také zmiňuje, že pro ni je těžké, když jsou holky doma 

a nechodí do školky a školy, jelikož se doma nudí a dle jejích slov 

zlobí. Též respondentku štvalo, že nemůžou ani moc chodit ven: „Už 

mi z toho hrabe, jak jsme stále doma a nemůžeme s holkama nikam 

chodit.“ „Jsme doma, kde je furt musím napomínat, ať neběhají“. „Na 

hřišti vydržíme chvilku, je zima“.  

Znovu jsem také vysvětlil, že bych potřeboval udělat s respondentkou 

rozhovor a nahrát si to na telefonu. Respondentka: „Pane Marku, 

prosím vás, já nechci, aby mě někdo slyšel. Můžete si to zapsat, ale já 

nechci, abyste mě nahrával“1. Nenaléhal jsem a souhlasil alespoň 

s možností využít písemné dokumenty a zapsat to.  

 

 

  

 
1 V jednom rozhovoru, který ale bohužel nevím, kdy proběhl zapomněl jsem to zapsat, se mi respondentka 
svěřila, že se bojí, že by třeba zjistili, že má práci na černo. Zvukový záznam je tedy pro respondentku určitým 
způsobem více ohrožující, méně anonymní.  



23.03.2021  

Schůzka před Úřadem práce 

Rozhovor 

Od 23. 2. respondentka dvakrát setkání před Úřadem práce zrušila. 

Respondentka mi dvakrát volala předtím, než jsme se měli sejít, že 

dívky nechtějí vyjít ven, například, že prší a Gabriele vadí, když 

zmokne. Do třetice jsem byl ale důrazný a vysvětlil jsem, že je 

potřeba Úřad zajít, respondentka dorazila i s dětmi, přestože pršelo.  

Během čekání ve frontě jsme si povídali. „Já se stydím, že jsem paní 

pracovnici zklamala“, řekne, když jí řeknu, že mi přijde, že se setkání 

s pracovnicí vyhýbá. „Ona je paní hrozně hodná, kdybych měla jinou 

paní, tak už žádný dávky nemám. A já jí takhle zklamala“ „Chtěla jsem 

uhradit část toho dluhu a pak bych za ní šla“.  

Pochválil jsem, že jsou hezky oblečené holky. „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“.  

Je čas, tak se doptávám na tu zprávu o spolupráci z mateřské školy, 

kterou respondentka dostala v minulém roce. „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“.  Ke 

školní absenci taky říkala, že byly holky nemocný a že taky trávily čas 

mimo Prahu s rodinou, protože byl otec nemocný. Respondentka 

také popisovala Gabrieliny záchvaty v tramvaji, kdy byla paní Gamma 

prý celá červená a „styděla jsem se, víte, jak na vás všichni koukají“. 

Po hodině a půl: „Vidíte holky už jsou protivný, nebojte, už jdeme 

domů, já s nima nemůžu nikam chodit.“   

Mě a Grétě: „Nevšímejte si jí (Gabriely)“. 

Respondentka mi začala vysvětlovat: „Víte, já i holkám musím 

vždycky něco koupit, když takhle jdeme ven. Teď už to tolik není, ale 



Gabriela měla záchvaty. Řekli mi, ať jí něco koupím vždycky, když 

půjdeme domů“. 

Já: „Kdo vám to řekl?“ 

R: „V té nějaké poradně, kam jsem s ní chodila“. 

Respondentka pokračuje: „Nejdřív jim stačily bonbony, ale pak chtěli i 

dražší věci, to se prodražilo“. „OTEC mladší dcery mi přinesl nějaký 

časopisy, tak jsem jim místo toho dávala časopisy“.  

Ptal jsem se, zda kontaktovala doučovatelku. Považovala to za 

zbytečné, jelikož Gabriela už půjde do školy příští týden. „Toho by 

zase měla hodně, už půjde do školy, tak to nepotřebuje“.  

Pozorování 

Respondentka dorazila před Úřadem práce pěkně upravená, makeup, 

děti i ona měla na sobě značkové oblečení. Přestože respondentka 

pochází ze Slovenska, s dětmi i se mnou mluví plynně česky, během 

mé přítomnosti nepoužívala žádné romské výrazy, a dokonce 

opravovala mladší dceru, aby slova správně skloňovala, např. „jdeme 

do výtah“, opravila na: „jdeme do výtahu“. Holčička to po ní 

zopakovala. S dětmi mluvila důrazně a ty jí vždy poslechly. 

Venku také lehce poprchávalo a holky si s deštníkem hráli a nevadilo 

jim to. Drželi deštník a vítr jim ho bral. Smáli se. Po asi hodině a půl, 

co jsme strávili na Úřadě, začaly být děti unavené, lehce kňučeli a byly 

„protivné“ (mračili se) a chtěly jít domů.  

Jinak si hráli také s telefonem, každé holce dala respondentka jeden 

dotykový telefon. S telefonem seděli klidně. Pouze, když se mladší 

vypnul tak ho chtěla opět zapnout. Když se Grétě telefon vybil úplně, 

šla za matkou a mnou přes celý Úřad a chtěla se chovat. Matka si jí 

vzala na klín. Gabriela mezitím sama seděla na druhé straně Úřadu 

práce a hrála si na telefonu.  

Reflexe 



Je zajímavé, že pocit studu jsem já osobně pociťoval v úplně odlišné 

situaci než respondentka, a to, když jsme s respondentkou a jejími 

dětmi šli na Úřad práce žádat o dávku hmotné nouze. V tu situaci mi 

bylo „trapné“, že respondentka, která tvrdí, že nemá dostatek peněz 

přijde na úřad ve značkovém oblečení. Domnívám se, že v některých 

sociálních situacích tako sebeprezentace může ve skutečnosti 

respondentce ublížit k přístupu ke službám a pomoci, protože 

vypadá, že vlastně pomoc nepotřebuje. 

Školní absence. Domnívám se, že respondentka jde s holkama ven, 

jen když se jí chce a vymlouvá se alespoň částečně na dceru Gabrielu, 

že nikam nechce. Věřím respondentce, že Gabriela skutečně záchvaty 

vzteku či zaseknutí má, avšak stalo se, když jsem byl důsledný a 

požadoval jsem, aby respondentka dorazila, tak s dětmi dorazila i 

přes to, že pršelo a déšť údajně Gabriele vadí. Kromě toho neposílala 

respondentky holky do MŠ, protože neměla potřebu, jelikož 

nepracovala, byla s nimi tedy raději doma. V minulém rozhovoru také 

říkala, že „musejí do školky, abych mohla do práce“.  Třetí důvod 

vidím v tom, že respondentka měla finanční obtíže, a tak jela za Prahu 

za rodinou, což je ale pro ní ostudné a narušilo by to její prezentaci 

před okolím, tak raději udá „rodinné důvody“. Též mě napadá, že 

v předchozím rozhovoru také zmiňovala svačiny, možná děti neposílá 

do školky, když nemá na svačiny, protože by to narušilo její obraz 

dobé pečovatelky, matky. Silný byl také pocit křivdy, nespravedlnosti, 

že nechápou její situaci, na druhou stranu ale respondentka nebyla 

úplně upřímná, aby si zachovala tvář před učitelkami. Částečně je ale 

pravda, že MŠ, kam Gabriela chodila v minulém roce skutečně nebyla 

specializovaná na poruchy autistického spektra, jednalo se pouze o 

logopedickou mateřskou školu.   

Co se týče zlobení dětí, tak Gabriela i Gréta měli dle mého názoru fakt 

velkou trpělivost, když s námi vydrželi 1,5h na Úřadě práce, venku i 

vevnitř. Začaly zlobit, když je přestalo bavit hrát na telefonu. První 

začala zlobit Gabriela, starší z holek. Lehce kňourala. Zatímco 



respondentka to brala jako velký problém, že už je potřeba jít, tak mě 

to přišlo jako adekvátní reakce 7leté holčičky, která je 1,5h na Úřadu 

práce. Možná ale, že respondentce křivdím a pouze si nedokáži 

představit, co by za pár desítek mohla následovat za záchvat. Též 

respondentka ve chvíli, kdy Gabriela začal kňučet poznamenala něco 

k okolí, něco v tom smyslu, že teď si zase budou všichni myslet, že jí 

ubližuje, pravděpodobně i toto narušuje její prezentaci dobré matky.  

 

 

 

 

 

  



6.4.2021 

Rozhovor v kanceláři. 

Respondentka kromě finanční zátěže zmiňuje, že jí pobyt dětí doma 

způsobil i problémy s úřady, že si tam nemůže v klidu dojít sama. 

Musí požádat o pomoc sestru či otce dětí, aby je pohlídal. Nechce 

tam chodit s nimi, že začnou být „protivné“. 

Respondentka: „Můžete mi prosím vytisknout domácí úkoly pro 

Gabrielu pane Marku? Ona už půjde do MŠ příští týden. Učitelka mi 

volala, že musí udělat aspoň něco, my jsme teď nic nedělali, jak jsem 

neměla peníze“. Navíc nebylo kde tisknout úkoly dle sdělení 

respondentky. Nabízel jsem vytisknutí domácích úkolů i pro mladší 

Grétu. „Ona to nemá povinné ještě ani tu školku. Nepotřebuje dělat 

úkoly ve školce, vždyť si toho užije hodně ve škole.“  

Já:„Já vám to stejně vytisknu, to je takový hezký šnek, to si může 

vybarvit“. 

 Respondentka: „Tak jo, ale snad máme doma pastelky“.  

Když jsem se ptal respondentky, kde děti dělají domácí úkoly, sdělila 

mi, že na konferenční stole v obývacím pokoji nebo ve svém pokoji na 

zemi. 

Pak jsme řešili zápis Gabriely do 1. třídy. Při výběru školy pro svou 

starší dceru upřednostňovala matka lokalitou bližší školu. „Já bych jí 

chtěla dát na ZŠ A, protože to máme blízko, měla bych to i blízko 

k Grétě do školky, mohli bychom si pospat“.  

Speciální škola. „Já bych to chtěla zkusit v té normální škole, tam by 

se nic nenaučila“. 

Gabrielou měla navštěvovat každoročně speciálně pedagogické 

centrum, avšak zjistili jsme, že tam již tři roky nebyla. Přestože 

respondentka zpočátku tvrdila, že tam nebyla s dcerou pouze rok. 

Tuto informaci jsem zjistil, když telefonovala z mého mobilního 

telefonu s SPC a bylo vidět, jak se stydí, že nenavštěvovala SPC, ale 



hlavně že mi tvrdila, že tam nebyla rok či dva, fyzicky zčervenala 

v obličeji. Celkově jsme zápis Gabrieli řešili až po oficiálním termínu 

školy.  Velký zájem, ale měla o asistenta pedagoga pro svou dceru, 

když ho zmínila paní speciální pedagožka přes telefon. „Bylo by to 

super, aby jí tam někdo pomáhal, ona to sama nezvládne“.  

Děti hlídá otec mladší dceru.  

Respondentce jsem také nabízel, zda nechce využít banku 

s oblečením, aby ušetřila peníze: „To ne, holky to musí mít hezký, ony 

by mi to jinak nenosily“. „Ony si to musí vybrat“.  

„Ale i v bance s oblečením si vybíráte“. „Ne, ony by to poznaly, to by 

mi nenosily“. 

Pozorování 

Respondentka přišla sama. Na konci rozhovoru se respondentka 

věnovala telefonu. Psala tam SMS. 

Reflexe 

Respondentka s dětmi nedělala domácí úkoly vůbec, údajně kvůli 

tomu, že řešila peníze, navíc neměla kde tisknout (mohla už 

v minulosti dojít ke mně). Přišlo mi to jako výmluvy, respondentka si 

nechtěla jen přidělávat starosti tím. S nástupem do školy také zmizela 

potřeba doučování.  

  



09.04.2021  

Návštěva doma odpoledne v 15h 

Všechny objednávky nábytku od nadace se zrušily, jelikož nadace 

nestihla objednávky zaplatit, a tak jsem respondentku navštívil a 

vybírali jsme nábytek znovu. Respondentka k tomu poznamenala: „To 

mám ale smůlu, že jo? Příspěvek na bydlení mi nechtějí dát, nadace 

trvá dlouho, dluh tu mám. Kdy už se to všechno zlepší?“.  

Já: „Chodí už Gabriela do předškolní třídy?“ 

Respondentka: „Dneska jsme ještě nebyli, Gabriela nemohla vstát, 

byla nějaká i protivná, tak jsem ji ještě nechala doma. Zítra ale půjde, 

musím si zařídit věci ve městě“.  

Pozorování 

Respondentka poslala obě děti do dětského pokoje hned na začátku: 

„Běžte si hrát do pokoje.“ Zatímco my jsme byli v obývacím pokoji na 

gauči. Především mladší Gréta se několikrát nenápadně vplížila do 

obývacího pokoje za nás za gauč a byla zvědavá, pozorovala mě. 

Respondentka děti usměrňovala důrazným hlasem a děti se bez 

odmlouvání vrátily zpět do pokoje, kde si hrály s panenkami. Důrazná 

reakce nastala, i když začaly holky lítat v pokoji či byly více hlučné, 

vstala a šla je zkontrolovat, řekla, ať nezlobí a opět se vrátila za mnou 

do obývacího pokoje.  

Respondentka nenaplňuje stereotypní představu pohostinné romské 

domácnosti, která možná i vychází z absence lednice a kuchyňské 

linky. Paní Gamma mi nabídla při návštěvě buď vodu, minule tuším 

nenabídla ani to. Navíc si stěžovala na to, že jeden pracovník 

z neziskové organizace či státního orgánu se rozvalil na gauči a seděl 

tam jak „největší mačo“ (její slova).  

Reflexe 

Vzpomněl jsem si, že v době, kdy byly uzavřené mateřské školy 

v minulém roce, respektive prázdniny (srpen) se také objevil problém, 



který jsem s respondentkou řešil, že totiž sousedka bydlící pod ní si 

stěžovala na hluk. Na to, jak děti pobíhají po bytě a dupou. 

Respondentka se dokonce se sousedkou (Paní kolem 70 let) pohádala 

a byla na ní sprostá, protože jí sousedka řekla, že má nevychované 

děti. Respondentka tehdy poslala jen mě, jestli bych si mohl se 

sousedkou promluvit a zkusit jí to vysvětlit. Ona by se s ní zase jen 

pohádala. S paní jsem si promluvil a opravdu hádky přestaly. Tady se 

kloním na stranu respondentky trochu více. Protože hlídat 24h děti, 

aby neběhaly po bytě je opravdu obtížné a respondentka je v bytě 

nově od minulého roku, byt byl jinak prázdný, a tak měla sousedka 

klid a byl to pro ní nezvyk, že má nad sebou rodinu. Zároveň sousedé 

vedle paní Gammy říkali, že od paní Gammy nevychází nějaký velký 

hluk, že mají taky děti, že to chápou.   

Respondentka taky potvrzuje mou hypotézu, že děti posílá do školy 

tehdy, když ona potřebuje 

 

 

 

  



20.04.2021  

Respondentka neodpovídá. Volám na telefonní číslo, to je 

neexistující. Na emaily neodpovídá. Kontaktuji ji ještě na konci dubna, 

také neúspěšně.  

26.4. 2021 

Volá mi pracovnice 2 z hmotné nouze, že je zklamaná z respondentky: 

„Já jsem jí věřila a ona mě zase zradila. Já už bych jí ty dávky fakt měla 

stopnout, ale já jí zase nechci nechat s dětma bez peněz“. „Měla mi 

donést splátkový kalendář, nedonesla“. 

4.5. 2021 

Rozhovor 

Respondentka se ozve emailem, že má nové telefonní číslo, ať jí 

zavolám.  Hned ten den respondentce volám. „Dobrý den pane 

Marku, já se omlouvám, že jsem se Vám neozvala, ale mě se rozbil 

telefon a jsem u rodičů ve MĚSTĚ MIMO PRAHU. Čekám až mi paní 

pošle živobytí, nemám vůbec peníze“. 

Náš rozhovor byl o tom, že respondentka musí jít za paní na hmotnou 

nouzi, které se vyhýbá.  

R: „Prosím Vás, já se hrozně stydím, že jsem jí zklamala“.  

Já: „Já vím, ale musíte tam jít. Jinak vám prostě seberou všechny 

peníze“.  

R: „Já vím, já myslela, že to nějak zařídím, že seženu ty peníze a 

zaplatím ten dluh“.  

Já: „Když se ale paní budete vyhýbat, tak to bude horší“. 

R: „Já vím, ale já se hrozně stydím“.  

Pozorování 

Respondentka v telefonu ztišila hlas, když mluvila o studu. 

Reflexe 



 Respondentka dluží velkou část na nájemném a přes opakované 

sliby, že určité věci zařídí, se tak nestalo. Respondentka je bez peněz 

a odjela za rodinou mimo Prahu. Snažil jsem se jí, abychom hned zítra 

šli na Úřad práce za paní pracovnicí. Respondentka souhlasí, během 

hovoru jsem byl opravdu důrazný, že teď to je buď anebo, buď půjde, 

nebo jí pracovnice stopne peníze.  

 

5.05.2021  

Pozorování a rozhovory 

Přes Úřadem práce jsme čekali já, respondentka a obě její děti. Lehce 

poprchávalo, děti měly deštníky. Gabriela neměla žádný záchvat. Ale 

komunikovala jen gesty se mnou, ne verbálně.  Například jsem ji 

podržel deštník, když začal foukat vítr a málem jí odletěl. Když se po 

chvíli opět zvedl vítr, sama mi beze slova deštník podala, ať ho nesu. 

Když na úřadě dostaly dívky dotykové telefony, vydržely 20 minut 

sedět na židli, zatímco my jsme byli u přepážky.  

Respondentka šla k jedné pracovnici, pak k druhé. Já „vlál“ za ní. 

Komunikaci také z velké části s pracovníci obstarávala sama. 

„Počkáme ještě tady, tahle paní je hodná, ta mi vždycky pošle peníze 

dřív, zeptáme se jí.“ Pracovnice byla k respondentce usměvavá.  

Respondentka se také usmívala, při komunikaci s pracovnicí 2 snížila 

hlas, „Mohla byste mi prosím poslat ty peníze dřív? Nemáme 

s holkama ani na jídlo“.   

… 

Respondentka: „Vy jste minule chtěla to rozhodnutí, že?“ 

Pracovnice 1:„To nevadí, tak mi to přinesete potom. Já vám to teda 

hned pošlu“. 

… 



Pracovnice 2 z hmotné nouze se neusmívala, mlčela či kárala. 

Pracovnice 2: „Splátkový kalendář mi lidi nosí do týdne“.  „Já vám 

tedy pošlu ty dva doplatky, ale ten splátkový kalendář si zařídíte“.  

 

Já: „Vy to s lidma skutečně umíte…“ 

Respondentka se usmála. „Když jste milý, tak oni jsou pak milý na 

vás“.  

 

Ptal jsem se také, jestli už ví, kam půjde do školy – tam kam chodila 

do předškolní třídy. Nevzali ji na bližší školu, a tak se domluvila se 

současnou učitelkou 

Respondentka také ke mně: „Já nevím, jak to dělal náš táta, nás bylo 

X(zapomněl jsem kolik respondentka řekla sourozenců, čtyři?) a já si 

nevzpomínám, že bysme trpěli, že by nám něco chybělo“. 

Reflexe 

Paní Gamma mi přijde komunikačně velmi zdatná. Na pracovnice je 

milá, příjemná a dokáže, když potřebuje vyřídit si zaslání dávky 

rychleji, když je potřeba. Pracovnice jí také vychází velmi vstříc. Na 

druhou stranu je ale nedůsledná v chození na Úřady. 

Přestože respondentka uvádí, že s Gabrielou je složité chodit ven a že 

má záchvaty vzteku (v současnosti říká, že se tyto záchvaty zlepšily), 

já jsem to nepozoroval. Naopak mi děti přišly velmi trpělivé. S dětmi 

mluvila opět důrazně a ty jí vždy poslechly, tedy až ke konci, když se 

starší „šourala“ a šla za námi, ale šla. 

24.05.2021  

Klientka se omluvila, že nemůže dorazit na schůzku, jelikož je ve škole 

s Viktorií. Má zavolat, až bude moci.  Do konce května již nezavolala.  







Životní příběh 

Paní Zeta je přibližně 30letá matka s 5 dětmi. Paní Zeta již přibližně 4 

roky žije ve stálém komerčním nájemním bydlení 2+1 v širším centru 

Prahy. Lokalita má lehce zhoršenou pověstí z důvodu nedalekého 

náměstí (cca 2 minuty chůze), kde jsou přítomny sociálně patologické 

jevy (prostituce, prodej drog). Jinak v bytě bydlí především majoritní 

většina.  

Před tímto komerčním nájemním bydlení žila respondentka 

v azylovém domě pro matky s dětmi, kde žila spolu se svými čtyřmi 

dětmi. Respondentka je v současnosti matka již 5 dětí, nejmladší 

dcera Zdeňka se narodila minulý rok v zimě. Dále má respondentka 

5letého Zoltána, 7letého Zbyška a 10letého Zachariáše. Nejstarším 

potomkem respondentky je 11letá Zuzana. 5letý Zoltán chodí do 

mateřské školy, zatímco 7letý Zbyšek chodí do 1. třídy. 10letý 

Zachariáš navštěvuje 4.třídu základní školy. Nejstarší Zuzana (11 let) 

navštěvuje 5. třídu.   

Respondentka udává, že se narodila na Slovensku, ale do České 

republiky se přestěhovali s rodinou, když byla respondentka ještě 

malá (asi 2-5 let). Do Prahy se přestěhovali, „aby se měli líp, je to tu 

lepší“. Od té doby již celý svůj život žila respondentka pouze v Praze. 

Respondentka není moc sdílná, co se týče své minulosti. Do 

azylového domu se údajně dostala, protože měla „smůlu“. O otci či 

otcích dětí nemluví vůbec. Zvláštní je i narození nejmladší Zdeňky, 

kdy udává, že po několika letech se šla bavit na diskotéku a měla 

s neznámým mužem nechráněný sex. Otce dítěte prý nezná a už ho 

nikdy neviděla. 

Velká část příbuzenstva zůstala na Slovensku (bratranci, tety, 

strejdové), ale respondentku často navštěvují a v bytě přespávají. Též 

se v bytě často nachází matka respondentky. Respondentka tedy 

s rodinnou udržuje úzké vztahy. Respondentka má také 6 sourozenců, 

několik vlastních, několik nevlastních.  



Respondentka vystudovala v Praze základní školu, kterou 

navštěvovali především romští žáci. Dále ve vzdělání nepokračovala, 

údajně z důvodu těhotenství. Po celý život nikdy nepracovala na 

hlavní pracovní poměr, pouze na dohodu o provedení činnosti, kdy 

přivýdělek byl ve skutečnosti často vyšší než uváděný na smlouvě, a 

navíc své zaměstnání nenahlašovala na Úřad práce, aby mohla stále 

pobírat v plné výši dávky hmotné nouze a státní sociální podpory. 

9.2. 2021 

Pozorování v domácnosti 

Během rozhovoru, který probíhal v malé kuchyni u jídelního stolu pro 

dvě osoby paní Zeta držela v náruči svou půlroční dceru Zuzanu. 

Respondentka si zapálila během rozhovoru cigaretu. Respondentka 

přede mnou začala malou Zdeňku kojit. Při návštěvě se mě 

respondentka zeptala, zda nemám náhodou nějaké pleny či sunar.  

Respondentka mi nabídla čaj či kávu, dále měla na sporáku navařené 

dva hrnce s jídlem, bylo 11:00 dopoledne. Když jsem jí pochválil 

navařené jídlo, že to vypadá dobře, komentovala to se slovy, že „děti 

přece potřebují něco jíst.“ Po bytě se pohybovaly i ostatní čtyři děti, 

které se občas postavily v kuchyni a poslouchaly. Jinak byly ve svém 

pokoji a hrály si na telefonu. 

Byt je v poměrně špatném stavu, oprýskané zdi, chybějící kusy lina 

v kuchyni, plíseň, která prochází zdí z koupelny do chodby. Výrazné 

jsou zdi v chodbě, které respondentka vymalovala výraznou 

oranžovou barvou. Byt je dispozičně 2+1, dle nájemní smlouvy cca 55 

metrů čtverečních.  

V jedné místnosti spí respondentka s novorozeným dítětem a dcerou 

(11 let). Ve druhém pokoji spí zbylé tři děti, tzn. tři kluci. 

Respondentka přiznává, že jí sem občas přijde pomoci matka a přespí 

tu. Matka paní Zety byla i teď přítomna. Matka respondentky pouze 

zvědavě koukaly z vedlejšího pokoje a občas se na mě přes chodbu 

usmála.  



 

Většinu pokojů zaberou postele. Menší pokoj, kde spí respondentka 

s holkami se skládá výhradně z dvoulůžkové postele, postýlky pro 

miminko a jedné skříně na oblečení. Postýlka je nová, s dečkou, 

záclonkou se vším, zářivě růžová.  

Pokoj chlapců se skládá z jedné dvoulůžkové postele, jedné 

jednolůžkové postele, velkého stolu se čtyřmi židlemi, obývací stěny 

bez televize a dvou komod. Na obývací stěně ležel notebook, který 

respondentka získala od neziskové organizace. Notebook byl vypnutý.    

Nejstarší Zachariáš spolu se Zuzankou byl poslán během mé 

přítomnosti ven, aby šel nakoupit. Respondentka sice dítě 

nepoprosila, ale zároveň ani nemluvila nijak výrazně přísným tónem. 

„Běž nakoupit.“ „Kup ještě chleba.“ „Kupte vodu.“ Respondentka 

mluvila s dětmi výhradně česky, zatímco s matkou romsky.    

Všechny děti jsou doma. 

Rozhovor. 

Rozhovor proběhl na začátku dubna 2021. Rozhovor jsem vedl 

s matkou, jejími dětmi a příbuznými.  Co se týče vzdělání dětí, 



respondentka si nejvíce stěžuje, že jí z toho „hrabe“, jak jsou všichni 

doma, že nemá chvilku klidu. „Musím se postarat o malou a do toho 

tady jsou všechny děti“. Pomáhá jí především 11letá Zuzana, zatímco 

kluci prý furt lítají někde venku. „Ale do obchodu zase zajdou se 

Zuzanou, to jo“. 

O Zachariášovi a Zuzaně říká, že se vůbec neučí, přestože mají 

k dispozici notebook s internetem a zároveň jí nechává učitelka 

domácí úkoly v poštovní schránce. Říká to velmi bezmocně, a tak že 

s tím nic nenadělá. Když se ptám, proč se neučí, matka říká: „Už je 

k tomu nedonutím, já tomu sama nerozumím.“ Ale zavolá 7letého 

Zbyška a počítá s ním s obtížemi do 30. 

Respondentka říká, že  jim učitel sdělil na začátku minulého roku 

říjen, že vyučování bude probíhat online, ale paní Zeta neměla 

počítač, ten jsem přinesl já a naistaloval jsem tam i Skype. 

Respondentka říkala, že OSPOD jí nutil, ať mají počítač děti. Nechám 

si na notebooku ukázat, zda se nejstarší syn umí přihlásit k hodině. 

Pyšně mi ukazuje, že to umí, navíc mi vysvětluje, kdy má pouze úkol a 

kdy má být ve škole na online výuce. Když se ho zeptám, zda tam 

chodí, řekne, že občas jo s úsměvem. Z rozvrhu jsem pochopil, že 

v současnosti by také měl být na distanční výuce. Respondentka 

během toho zvolá, že tomu taky nerozumí, když se začne Zachariáš 

vymlouvat, že dneska zrovna výjimečně výuku nemají. Respondentka 

to doprovodí úsměvem. Respondentka taky poznamená, že ani 

nemají propisky a papír, aby mohly dělat úkoly. Když poznamenám, 

že jsem jí před několika měsíci dal propisky a sešity, tak řekne, že to 

už mají pokreslené a zbytek neví, kde je, že to děti ztratily.  

Děti prý chodily do školy, když byly školy otevřeny během první a 

druhé vlny. Respondentka s úsměvem poznamená, že měly děti 

občas „zdravotní potíže“. Přehled o tom, kolik zameškaných hodin 

děti měly, respondentka nemá, ale následně říká, že se děti musí začít 

učit, že tu byl OSPOD pravděpodobně (respondentka si není úplně 

jistá). Pracovníci OSPODu přivedli i nějaké dva učitele, kteří děti 



doučovali během dvou celých dnů od rána do večera. „Byli tady i 

z OSPODU paní a měli nějaký učitele, co tu seděli s dětma dva dny a 

učili se, zase někdy přijdou“. 

Přišli prý před Vánoci. „Jak to probíhalo?“  Respondentka říká, že děti 

seděly a učily se s nimi. Ona u toho byla a koukala, ale nerozumí 

tomu. Zdůraznila, že jim nabídla k pití čaj či kávu, ale nic nechtěli. 

Při dotazu, co jí nejvíce trápí při distanční výuce, respondentka 

odpoví, že „děti jsou doma, už mi z toho hrabe, nemůžu si ani dojít na 

úřad nebo tak. Aspoň máma mi je občas pohlídá“. Nejvíce si stěžuje, 

že malá Zdeňka neustále brečí a že takové ty ostatní děti nebyly. Též 

ale reflektuje, že děti nemají prostor na učení: „Vždyť ani ty děti se 

nemůžou učit, jak malá furt brečí.“ 

Co měly děti za známky přesně respondentka neví, říká, že „měly 

čtyřky a pětku asi žádnou“.  O Zuzaně říká, že jí škola nebaví a nejde 

jí. „Ta na učení není.“ Zatímco nejstaršího syna Zachariáše vychvaluje, 

že mu jde matematika a fyzika. Syn souhlasí, čeština ho naopak 

nebaví, když se ptám po důvodu, tak říká, že je „těžká“. Angličtina ho 

naopak baví. „To si můžu dohledat na Googlu při testech“, říká. Při 

dotazu, proč nechodil Zachariáš do školy, když mohl, odpovídá, že ho 

to nebaví. Zachariáš říká, že dostal z češtiny na vysvědčení pětku. „Ale 

teď máme volno, tak to je dobrý“.  Respondentka se do toho vloží a 

říká: „Ale už se učí přes ten počítač, musí.“ (Podívá se na mě 

s úsměvem).  

Reflexe 

Děti nechodili až do konce minulého roku prakticky do školy, 

neúčastnili se výuky online ani pomocí domácích úkolů, přestože měli 

možnost. Momentem, kdy se děti začaly účastnit výuky bylo, když 

zasáhl (pravděpodobně) OSPOD a matce domluvil. Já sám jsem 

dětem zajistil notebook již v počátcích pandemie a připojil je do 

programu na výuku na jejich základní škole, ale děti počítač začaly 

využívat až po zásahu právě OSPODu, který zatlačil na matku. OSPOD 



na respondentku tlačí, například i v tom, aby mělo každé dítě vlastní 

postel, což minulý rok také nebylo. Zdá se mi, že v různých situacích, 

kdy se to respondentce hodí říká, že „neví“, „nikdo jí to neřekl“, „je 

toho hodně“ a podobně, stejně přistupuje i k absenci a známkách 

svých dětí, o kterých „neví přesně“. Dle mého názoru se u 

respondentky projevuje určitá výchovná nedůslednost, která je 

způsobená výchovou 4 dětí a nově narozeného miminka.  

Paní Zeta také reflektovala, že děti nemají ani prostor na učení, což 

vnímám podobně a sám jsem chtěl po určité chvíli z bytu odejít, 

jelikož novorozeně plakalo a ostatní děti dělaly přirozeně hluk.  

Na druhou stranu má respondentka vždy navařeno a z tohoto 

pohledu se o děti stará výborně. Navíc byt je přes špatný technický 

stav vždy uklizený a čistý. Respondentka ale je velmi schopná 

v zařizování nejrůznější věcí od neziskových organizací a vyzná se 

v sociálních dávkách Úřadu práce. Pro miminko si dokázala zajistit od 

neziskových organizací všechno vybavení, včetně opravdu nádherné 

postýlky. Co se týče dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, je 

respondentku opravdu zběhlá, dokáže si sama z hlavy vypočítat, kolik 

asi dostane (zatímco já musím využít internetovou kalkulačku). Avšak 

přestože má na dávky nárok, tak si je často nejde vyřídit a tím se 

nachází v neustálé finanční tísni. Dluží na nájmu majiteli bytu, 

zároveň má několik exekucí, ale zdá se, že nic neřeší do doby, kdy to 

opravdu nehoří. Větu respondentky, kterou si budu vždy pamatovat 

je, když jsme jeli za majitelkou, kde jí reálně hrozilo vystěhování 

z důvodu dluhu na nájmu: „Přece si nebudeme pane Marku kazit 

den.“   

O známkách nemá přehled nebo záměrně zlepšuje situaci, aby 

vypadala jako dobrá matka.  

 

 

 



 

 

23.2..2021  

Pozorování v domácnosti 

V bytě se objevují další příbuzní – teta  a strejda ze Slovenska. 

Překvapilo mě, že se dostala přes hranice. Respondentka: „Nevím, prý 

to šlo“. Teta mlčí, snažím se s ní navázat hovor, ale vypadá, že mi 

nerozumí. Respondentka potvrzuje: „Ona vám nerozumí“ A začne 

pravděpodobně mluvit romsky na tetu. Respondentka: „Jo teta říká, 

že nebyl problém projít hranice“. Zkouším, jestli by respondentka 

mohla být prostředníkem s tetou, ale ta začne mluvit o jiném tématu. 

Řešení sociálně-právní záležitostí.  

Snažím se navázat konverzaci o vzdělání i s přítomným strejdou ze 

Slovenska, který přišel do kuchyně. Přibližně 50letý muž se se mnou 

dá do řeči, ale hned stočí rozhovor na jiné téma. Říká, že je hrozné, že 

respondentka nemá peníze, že jí přece Úřad práce nemůže takhle 

nechat bez peněz s dětma, a že mu respondentka i nějaké peníze 

dluží. Respondentka se usmála při zmínce o dluzích. Strejda 

respondentky mluvil romsky s některými slovenskými slovy, bylo pro 

mě těžké mu rozumět, ale šlo to. Občas respondentka musela 

rozhovor tlumočit. Dále je tématem rozhovoru položení nové podlahy 

v kuchyni, kdy strejda říká: „Kdo jiný by to položil.“ A je připraven, že 

společně s bratrancem respondentky podlahu položí.   

Všechny děti byly doma. Rozhovor probíhal v kuchyni. 

Interakce v rodině. Péče o nejmladší přírůstek zajišťovaly výhradně 

ženy, tzn. respondentka a teta si jí na chvilku vzala, když si 

respondentka stěžovala, že už jí bolí ruce. Pak jí teta předala i Zuzaně. 

Když dítě začala plakat, šlo opět k matce, která si jí vyžádala: „Dej mi 

jí“.  Strejda na dítě vůbec nereagoval, ani starší děti nenapomenul.  

Děti kluci si hráli na telefonu na postelích. Občas ale začali být 



v druhé místnosti hlučnější, a tak je respondentka napomenula 

křikem, ale za pár chvil byl opět slyšet hluk. 

Rozhovor 

Respondentka se zeptala, jestli náhodou nemám sunar či pleny pro 

Zdeňku.  Respondentka říká, že jí OSPOD tlačí, aby si našla větší byt. 

„Kam já bych s dětma šla?“ … „Já na to nemám ani čas, tady s malou“. 

„Až půjdou děti do školy, tak to bude zase lepší, teď už mi z toho 

hrabe“.  

Respondentka nechce mluvit o vzdělání, odbíhá od tématu k sociálně-

právním záležitostem. (Moje pracovní role).  

Komunikace mezi příbuznými probíhala romsky. 

Matka s dětmi česky. Na mě v jednu chvíli začala romsky, poté co 

mluvila s příbuznými romsky, automaticky teda pokračovala 

v romštině až na upozornění „přecvakla“ do češtiny.  

Reflexe 

Byt byl opravdu přeplněný lidma, Zdeňka plakala. Snažil jsem se i 

zavést téma vzdělání, ale respondentka se mnou o tom nechtěla 

komunikovat, odbíhala od tématu. Spíše se ptala, zda nemám pleny a 

další materiální zajištění.  

  



8.3. 2021 

Pozorování 

Návštěva respondentky doma. Přítomni byli: „nevlastní bratr“ a teta. 

Bratr pokládal podlahu v kuchyni, zatímco teta měla být přítomna, 

aby pomáhala respnodentce s úklidem (dle sdělení respondentky). 

 Návštěva byla krátká, protože byl rámus způsobený pokládáním 

podlahy, všude nepořádek, piliny atd.. 

Děti nebyli doma. 

Já: „Kde jsou děti?“ 

Respondentka: „Nevím, poslala jsem je ven“. 

V bytě byla pouze Zdeňka, kterou držela respondentka v náruči 

v obývacím pokoji.   

Reflexe 

V tu chvíli kdy jsem na návštěvě je pro mě hrozně těžké se orientovat, 

kdo tam všechno je, zda daného člověka jsem už viděl či nikoliv. 

V bytě se pohybuje opravdu hodně lidí. Respondentka mi muže 

kolem 35 let přestavila jako nevlastního bratra. Mohl to být ale i otec 

dětí?  Hlavně v minulém roce, kdy jsem začínal v zaměstnání se mi 

zdálo, že se v bytě pohybuje tak 4-6 dalších lidí. Údajně dle 

respondentky žádný z lidí není otec.  

  



18.04.2021  

Několikrát (6x) jsem se během 14 dnů pokusil respondentku 

kontaktovat telefonem. Respondentka odpovídá až ve chvíli, kdy se jí 

ozve moje kolegyně, vedoucí, která řeší především problémy 

s majiteli bytu. Respondentka se má prý dobře, nic nepotřebuje, 

objevili se v domě štěnice, u ní doma ne.  Kolegyně zná respondentku 

také déle již přes 3 roky. Já pouze ani ne rok.  

20.4.2021 

Pozorování 

V bytě nebyl nikdo kromě respondentky a dětí přítomen bylo 17:30 

cca. Když jsem odcházel od respondentky v cca v 18 hodin, byla již 

tma a proti mně šli čtyři lidé, poznal jsem, že to je teta, strejda a 

nevlastní bratranec, příbuzní respondentky, čtvrtou osobu jsem 

neznal/nepoznal. Šli proti mně s velkými nákupními taškami a 

směřovali ke respondenčině bytu. Teta mně buď neviděla či dělala, že 

mě nevidí, zatímco muži odvětili na můj pozdrav. Starší syn Zachariáš 

přišel za respondentkou a říká, že jde ven. Respondentka: „Kam 

jdeš?“  

Zachariáš: „Za kamarády“.  

Respondentka se na mě podívá. „To je hrozný s nima, oni furt někde 

lítají“.  

Rozhovor 

Prý proběhlo opět dvoudenní doučování jako, když přišli před Vánoci 

doučovatelé spolu s prcovníky OSPODu. „Jak to probíhalo?“  

Respondentka říká, že děti seděly a učily se s nimi. Zdůraznila to 

samé, že ona u toho byla a koukala, ale nerozumí tomu. Zdůraznila, 

že jim nabídla k pití čaj či kávu, ale nic nechtěli. 

 



28.4. 2021 

Respondentka je v karanténně z důvodu COVID-19. U někoho z dětí 

ve třídě se objevil koronavirus. Prý u Zbyška. Jestli je někdo z nich 

pozitivní prý neví. Zároveň ale říká, že šla na Úřad si vyřídit dávky. 

Říkám, že by ale nikam neměla chodit, když jsou v karanténě. „Ale já 

tam musela, chtěli doložit „nějaký dokument“ “.  

14.5. 2021 

Pozorování 

Návštěva u respondentky doma. Respondentka se vrátila prý teď ze 

školy, kde vyzvedla Zbyška. Poprvé jsem viděl respnodentku s rtěnkou 

a s makeupem. Respondentka: „Byla jsem ve škole, tak musím nějak 

vypadat“. 

V domácnosti byl Zoltán, Zbyšek, respondentka a malá Zdeňka. 

 

Rozhovor 

Respondentka: „Konečně už chodí do školy, mně stačí malá, s ní je 

práce. Ona je  furt nemocná, furt pláče, to žádný z těchlech(koukne 

na děti), takhle nebrečelo“.  

Já: „Konečně můžete jít v klidu na úřad, že?“ 

Respondentka: „Jo, ale furt musím tahat tu malou, musíte jít někdy se 

mnou, vezmete auto a pojedeme s dětma“. (respondentka se usmívá) 

Já: „To se ani do auta nevejdeme všichni“. 

Respondentka: „Tak autobus“ (se smíchem)  

…. 

Já: „Kde je Zachariáš a Zuzana?“ 

Respondentka: „Ve škole, oni mají asi do dvou“.  

… 



Já: „Jak zvládají návrat do školy?“ 

Respondentka: „No musí tam chodit. Učitelka mi volala, OSPOD to 

taky říká.“. 

 Já: „Co říkala?“ 

Respondentka: „No, že musí chodit, jinak dostanou pětky“. 

Já: „To znamená, že propadnou?“ 

Respondentka: „Jo a Zuzana už jednou propadla“.  

Reflexe 

Přišlo mi, že se respondentce viditelně ulevilo, že děti jsou ve škole a 

jí zbývá výchova teda jen na 3 děti. Také bude za chvíli vysvědčení a 

tak zdůrazňuje, že musí děti chodit do školy, jinak propadnou.  


