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Úvod

Život člověka je nerozlučně spjat s prostorem. Přestože novorozené dítě zprvu nerozlišuje 

mezi sebou a okolním světem, postupně nabývá zkušenost prostoru. Na rozdíl od homogenního 

prostoru matematického se prostor člověka vyznačuje tím, že jeho jednotlivé části se kvalitativně 

odlišují, že je orientován podle umístění lidského těla a že je lidmi – přesto, či možná právě proto, 

že v něm žijí svůj každodenní život – nereflektovaný. Tento prostor budu nazývat, ve shodě s O. F. 

Bollnowem (1961), prostorem žitým. S kvalitativní odlišností jednotlivých částí takto pojímaného 

prostoru souvisí také skutečnost existence výchozího bodu. Ten je opět určen prostřednictvím 

člověka, který dle Bollnowa vždy do určitého prostoru náleží, má své přirozené místo. Tímto 

místem je domov, který je „referenčním bodem ze kterého [člověk] buduje svůj prostorový svět“ 

(tamtéž: 32). 

Jan Sokol ve své knize Člověk jako osoba (Sokol 2002) píše: „V obyčejném životě žijeme i 

dnes uprostřed "světa" v tom smyslu, jak mu lidé odjakživa rozuměli, jako celku toho, o čem máme 

nebo aspoň můžeme mít ponětí díky svým smyslům a vědomí.“ (tamtéž: 70) Jak dále upozorňuje, 

geografové použili termín „svět“ pro označení nové skutečnosti, totiž planetu Zemi v její celistvosti. 

Zaujmeme-li stanovisko fenomenologů, vidíme, že takto se nám svět nedává. My žijeme ve světě, 

kde Slunce „vychází“ a „zapadá“, přestože nás věda už dávno poučila o tom, že tomu je – „ve 

skutečnosti“ – úplně jinak. Náš žitý prostor se liší od světa jak nám ho předkládají geografické 

mapy i jak si ho někdy přivlastňují různé ideologie. Je to „náš“ svět, „náš“ prostor – naučili jsme se 

v něm pohybovat, pobývat, užívat ho ke svým účelům. Víme jaká z cest je nekratší a po které se 

nejlépe jde, víme, kde si dát pozor na schod, kde to fouká, kde není slyšet vlastního slova. Nic 

nemůže být v tomto našem světě vzdálenějšího pravdě než tvrzení, že jednotlivá místa se od sebe 

neodlišují. My přeci víme, že některým místům se raději vyhneme a že jiná nám pokaždé vyrazí 

dech. Na některých místech se cítíme stísněně, na jiných máme chuť se rozeběhnout. Co však víme 

především, je to, že někde to máme rádi, že někde je doma.

Náš prostor je přeplněn významy. Některé sdílíme s jinými lidmi, jiné si necháváme pro sebe. 

Ve vzpomínkách a snech se často vracíváme na známá místa – na místa, kde jsme vyrůstali, kde 

jsme si hráli, kde jsme prožili něco krásného ... Některá místa nikdy nenavštívíme, o jiných právem 

říkáme, že jsme v nich „zapustili kořeny“. Náš žitý prostor je natolik naší součástí, že jakékoliv 

pokusy jej od nás v analýze odloučit jsou nutně reduktivní a umělé. Přemýšlíme-li totiž běžně o 

nám známém člověku, vyjevuje se nám vždy v prostoru. Nikoli v nějakém abstraktním prázdnu, ale 

přímo uprostřed svého prostoru žitého – vidíme jej na „jeho“ oblíbené židli, před jeho rodným 

domem, při pro něj typické činnosti ...
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Cílem této mé práce je uchopit žitý prostor dětí z Cikánské osady pod Letanovským mlýnem. 

Budu se jej snažit lokalizovat, zprostředkovat jakým způsobem jej účastníci výzkumu vnímají a 

popsat jednotlivé způsoby jeho ustavování. Výzkum, jehož prostřednictvím jsem získal data, která 

zde budu analyzovat, měl kvalitativní a multimetodický charakter. Využil jsem v první řadě metodu 

mentálních map, dále pak metodu založenou na analýze fotografií pořízených samotnými účastníky 

výzkumu, metodu zúčastněného pozorování a metodu skupinových diskuzí s využitím techniky 

photo-elicitation. Výzkumu se zúčastnily především děti ve věku od 10 do 15 let a tak se závěry 

této práce budou týkat především takto vymezené věkové skupiny.
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Teoretické ukotvení práce

Prostor abstraktní a prostor lidský

Na začátku své knihy A Phenomenology of landscape (Tilley 1994) shrnuje Christopher 

Tilley hlavní rysy vývoje ke kterému došlo za uplynulých 30 let v oborech geografie člověka          

a archeologie. Připomíná, že do 60. let 20. století oboru geografie člověka vévodilo studium 

regionů. Ať už se jednalo o regiony v rámci jednotlivých zemí, či celé kontinenty. Od 70. let začala 

být zpochybňována užitečnost „vědecké“ koncepce prostoru oddělené od lidských záležitostí. Takto 

pojímaný prostor se dle Tilleyho vyznačoval mimo jiné tím, že byl abstraktní, geometrický, 

objektivní, decentralizovaný, univerzální a nečasový. Prostor lidský, prostor naplněný významem, 

pak můžeme vyjádřit adjektivy kontextový, subjektivní, centralizovaný, specifický a časový. 

Prostor byl tedy před tímto obratem považován za abstraktní dimenzi, jakousi schránu, ve které se 

odehrávají události a lidské aktivity. Byl to prostor lhostejný k lidským záležitostem, „doslova 

nicota, prostá plocha pro jednání postrádající hloubku“ (1994: 9). Atraktivitu tomuto konceptu dle 

Tilleyho propůjčovala jeho průzračnost a jednoduchost – nabízel možnost objektivního měření ze 

kterého vycházel potenciál pro komparativní studie. Vše mohlo být jednoduše změřeno, 

kvantifikováno a zakresleno na mapu (1994: 7-9).

Druhý zmíněný koncept prostoru vyzdvihuje skutečnost, že prostor nemůže být oddělen od 

jednání – od událostí a činností. Takový prostor již nepředstavuje schránu, ale prostředek jednání, 

který od něj nemůže být odloučen. A tak Tilley říká, že existují jen prostory, nikoliv prostor. Ty 

jsou vždy orientované okolo činnosti jedinců či skupin, které je svou každodenní praxí reprodukují 

či mění. Prostor člověka je tedy sociálně produkován a to, jaký je, záleží na tom, kdo ho zakouší a 

jakým způsobem. Zkušenost prostoru tak není neutrální, ale mocenská – souvisí s věkem, pohlavím, 

společenskou pozicí a vztahy s druhými lidmi. Více než co jiného, píše Tilley, je prostor člověka 

ustanoven kontextuálně. Abychom porozuměli významu místa, musíme se ho snažit pochopit v jeho 

specifičnosti. „Významy prostoru vždy zahrnují subjektivní dimenzi a nemohou být pochopeny 

odděleně od symbolicky konstruovaných přirozených světů sociálních akterů“ (Tilley 1994: 11).    

Z tohoto komplexního konceptu prostoru nevyplývá žádná jednoznačná metodologie pro jeho 

empirické zkoumání. Je pochopitelné, že se již nemůžeme spoléhat na kvantifikaci, matematizaci    

a počítačové modelování. Tento přístup vyžaduje „ustavičnou dialektiku mezi ideemi a 

empirickými daty“ (tamtéž).

Koncepce prostoru, která převládala ve zmíněných oborech až do druhé poloviny 20. století   

(a která je – ať chceme či nechceme – vlivná dodnes) vycházela z Descartova rozlišení mezi res 

cogitans a res extensa. Res cogitans (věc myslící) byla ztotožněna s lidským vědomím, res extensa
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(věc rozprostraněná) pak s veškerou hmotou, která měla být ovládána předem danými a nečasovými 

zákony. Jak píše Zdeněk Neubauer: „Člověk – přesněji lidské vědomí – se začal považovat za 

jediného nositele smyslu, rozumnosti, tvůrčí aktivity. Vše ostatní – vesmír, svět a veškerou přírodu 

– prohlašuje novověký člověk za slepý chaos náhody a nutnosti, za shluky hmoty pasivně 

pohybované vnějšími silami vzájemného působení podle fyzikálně-chemických zákonů“ (citováno 

v Daněk, Markoš 2005: 47). Právě Descartes měl velkou zásluhu na tom, že se původně čistě 

duchovní geometrický svět začal ztotožňovat se světem přirozeným. Toto ztotožnění se pak stalo 

základem pro pojetí světa v klasické vědě. Při konstrukci geometrické podoby světa sehrál klíčovou 

roli Isaac Newton, který spojil dohromady představy místa a vzdálenosti. Jak píší Daněk a Markoš, 

slovo prostor se v Newtonově době poprvé objevilo „v neodmyslitelném spojení s geometrií, a tato 

spojitost se ve vědě často podvědomě udržela až dodnes“ (2005: 47).

Zatímco myšlenkové proudy vzniklé v antickém Řecku (a dále rozvíjené během středověku   

a renesance) chápaly přírodu jako oduševnělou (pracovaly s představou nitra těles) a rozlišovaly 

tudíž kvalitativně mezi jsoucny, nově byla veškerá hmota považována za mrtvou a prostor se měl 

vyznačovat homogenitou – „newtonovský prostor má být sousedstvím bodových elementů k sobě 

naprosto indiferentních“ (Patočka 1995: 26). Geometrizovaný reálný svět je tedy zcela lhostejný ke 

svým obsahům. Místo je redukováno „na jakési výskytiště a věci v něm na objekty“ (Daněk, Markoš 

2005: 51; zdůraznění v originále), které jsou v posledku zaměnitelné. Každé místo je zcela totožné 

se všemi dalšími a tak nemá smysl mluvit o středu, periferii či směru. Obdobně, pohyb se v tomto 

prostoru stal pouhým přesunem mezi jednotlivými body na souřadnicové síti. Prostor se tak stal 

kvantitativně měřitelným – zkušenost prostoru byla odstraněna a nahrazena abstraktní, vědeckou 

kvantifikací. V důsledku toho se pak objevili matematici, kteři si začali nárokovat vědecký status    

a učinili prostor a čas součástí svého pole působnosti. Jak píše Vopěnka (1995), „vložením reálného 

světa do klasického geometrického prostoru se geometrie stala právoplatnou základní součástí 

nauky o přírodě“. Přestože einstenovská a později kvantová fyzika zrelativizovala základní opěrné 

body newtonovského prostoru (a dnes se tak například „ví“, že prostor není homogenní), tak jeho 

koncepce je nadále vlivná. A to nejen v rámci jednotlivých věd, ale i v běžném přemýšlení              

o prostoru. Daněk a Markoš (2005) to připisují i tomu, že jsme obklopeni velkým množstvím věcí, 

které jsou dle zákonů newtonovské fyziky zkonstruovány a kterým je náš životní prostor 

přizpůsobován.

Henri Lefebvre se ve své knize The production of space (1991) zaobírá skutečností sociálního 

utváření prostoru. Píše, že  „(sociální) prostor je (sociální) produkt“ (tamtéž: 26; zdůraznění           

v originále). Z toho pak plyne, že každá společnost si vytváří svůj vlastní prostor a že se tudíž naše 

pozornost musí „posunout od věcí v prostoru k faktické produkci prostoru“ (tamtéž: 37; zdůraznění 

v originále). Jak si všímá Elden (2004), Lefebvre produkci chápe zároveň jako materiální i mentální 
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proces. Prostor je tudíž materiální a mentální konstrukt. Lidský prostor (i čas) se pak rozkládá na 

obou z těchto pólů – leží  z části v oblasti přírody, zčasti v oblasti abstrakce. Proto Lefebvre mluví –

vedle prostoru vnímaného (materialistického) a myšleného (idealistického) – také o prostoru žitém. 

O těchto třech způsobech nahlížení prostoru mluví prostřednictvím pojmů prostorové praktiky, 

reprezentace prostoru a prostory reprezentací. První z pojmů označuje skutečnou fyzickou podobu 

prostoru, druhý jeho konceptualizaci (tzn. prostor jako mentální konstrukt – tak, jak s ním pracují 

například projektanti měst a jak jej zobrazují mapy), třetí vidí prostor takovým způsobem, jak je 

produkován a uzpůsobován lidmi, kteří jej užívají (Elden 2004: 189-190). Je to tedy prostor žitý, 

prostor lidí, kteří jej obývají. Právě tímto prostorem se v této práci zabývám.

Na tomto třetím způsobu jakým Lefebvre uvažuje o prostoru lze dle Eldena vidět vliv 

myšlenek Martina Heideggera. Heidegger ve svých textech kritizoval takové pojetí prostoru, které 

je odloučené od naší zkušenosti prostoru v našem každodenním obcování se světem, kritizoval 

proces matematizace a geometrizace světa v rámci západní kultury. Snažil se, jako mnozí jiní 

fenomenologové, „znovuobjevit svět tak, jak jej uchopujeme v žité zkušenosti“ (Merleau-Ponty 

2008: 19). Jak Heidegger, tak Lefebvre rozlišují „chápání prostoru – abstraktního, nehmotného       

a geometrického – a naše vnímání prostoru – hmotného, materiálního a fyzického“ (Elden 2004: 

189; zdůraznění v originále). Lefebvre, ovlivněný myšlenkami Marxe, hojně zdůrazňoval také 

politický aspekt prostoru. On i  Heidegger si uvědomovali, že karteziánské chápání prostoru 

(jakožto spočitatelného a ovladatelného) umožňuje společenskou a technologickou nadvládu. 

Prostor je pro Lefebvra sociální a politický produkt (Elden 2004: 183-184).

Politický aspekt prostoru vyzdvihuje i Michel de Certeau. Ve svém díle The Practice of 

Everyday Life (1984) mluví o tom, že lidé svou chůzí splétají místa dohromady (sám mluví 

především o městském prostoru) a vytvářejí tak jeden z těch „opravdových systémů jejichž 

existence ve skutečnosti utváří město“ (tamtéž: str. 97). Zaznamenáním trajektorií těchto pěších 

úkonů na mapu dle de Certeaua nezachycujeme to podstatné, samotný akt procházení. Chůzi přitom 

přirovnává k řečovým aktům. Před clověkem-chodcem se v prostoru otevírá soubor možností         

(a také zábran), z nichž některé posléze svým pohybem uskutečňuje. Tento soubor možností je mu 

zčásti dán (tím jak je prostorový řád zkonstruován), zčásti jej však sám rozšiřuje či omezuje 

(například tím, že vytváří zkratky a okliky, nebo tím, že si zakáže jít po určité cestě). De Certeau se 

v celém svém díle zabýval „rozdílem mezi tím, co diskurz říká a jak s tím zachází společnost“ 

(citováno ve Ward 2000: 10).

Ivan M. Havel a Monika Mitášová ve své studii (Havel, Mitášová 2003) rozlišují „prostor 

objektivizovaný“ a „prostor subjektivizovaný“. Prostor objektivizujeme, pokud se jím zabýváme 

odděleně od lidských záležitostí a zkoumáme jej „sám o sobě“ (zvláštní podobu představuje prostor 

geometrizovaný). K subjektivizaci prostoru dochází, pokud se o něj zajímáme z pozice toho, kdo jej 
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prožívá (spojením „prostor prožívaný“ autoři označují naivní, předvědecké porozumění prostoru –

ve smyslu schopnosti se v něm určitým způsobem vyznat – které je vlastní všem lidem)                   

a sledujeme, co pro něj „jeho“ prostor znamená. Zde je důležitá vždy určitá intence – prostor je pro 

člověka vždy prostorem „k něčemu“ (tamtéž: 155). Dle autorů jsou však při reflektování prostoru 

přítomny vždy obě ze zmíněných tendencí, jejich rozlišení je do jisté míry umělé.

Člověk v prostoru

Zásadní otázkou každého fenomenologického přístupu je, jakým způsobem lidé svět 

zakoušejí a jak mu rozumí. Cílem je porozumět zkušenosti zkoumaného subjektu a popsat ji. 

Fenomenologie „usiluje o to pochopit a popsat jev tak, jaký je sám o sobě, předtím než jej 

předsudky či apriorními teorie rozpoznají, označí a vysvětlí“ (Seamon 1979; zdůraznění                  

v originále). S její pomocí, „odhalujeme něco, co zde již bylo, co jsme cítili, viděli jaksi koutkem 

oka, ale ne plně věděli“ (Patočka 1995: 10). Základní pojem fenomenologie, „fenomén“, vymezil 

Husserl jako to, k čemu se dostaneme jako k prvnotnímu údaji svého vnímání (Sokol 2002). 

Husserl svým dílem navázal na myšlenky Immanuela Kanta, který na konci 18. století začal 

prostor a čas pojímat za apriorní absolutní kategorie, které stojí před veškerou zkušeností a tedy ji 

strukturují. Prostor byl u Kanta oddělen od sféry empirie a nově patřil do apriorní oblasti vědomí   

a „podílel se na jeho vnitřní, ideální – a tudíž transcendetní a ve své podstatě neuchopitelné –

struktuře.“ (Lefebvre 1991: 2). Další krok učinil právě Husserl tím, že obrátil pozornost                 

k lidskému poznávání jako takovému, ke vzniku zkušenosti samé (Sokol 2002).

Člověku v jeho bytí vždy o něco jde – naše vědomí se vždy vztahuje k nějakému předmětu. 

Cíli lidského zájmu Husserl říká intence (Sokol 2002; Zahavi 2003). „Člověk ne jenom miluje, bojí 

se, vidí nebo posuzuje, ale miluje jemu drahou osobu, bojí se něčeho hrozného, vidí objekt              

a posuzuje situaci“ (Zahavi 2003: 14). Husserlova intencionalita se neomezuje jen na skutečně 

existující objekty, ale zahrnuje i naše vzpomínky, fantazie či předpovědi. Termínem pobyt pak 

fenomenologové označují charakteristické rysy lidského bytí na světě, „totiž umístění, nejistotu      

a vědomí konečnosti“ (Sokol 2002: 69). Jsme právě zde, víme o své smrtelnosti a máme na svém 

bytí zájem.

Yi-Fu Tuan napsal, že „fenomenologové nestudují ani 'člověka' v souhrnu, ani 'svět'                

v souhrnu, ale 'člověka ve světě'“ (citováno v Relph 2000). Toto označení odkazuje k Heideggerovu 

bytí ve světě jako základnímu stavu lidské existence. Tilley píše, že fenomenologie studuje vztah 

mezi bytím a bytím ve světě, přičemž bytí ve světě má spočívat „v procesu objektivizace ve kterém 

lidé objektivizují svět tím, že se z něho vyčleňují“ (Tilley 1994: 12) a vytváří tak určitou distanci 

mezi sebou a tím, co je mimo ně. Být člověkem, píše Tilley, tak znamená vytvářet tuto distanci, ale 
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zároveň i snahu ji překonat.

Malé dítě zprvu nerozlišuje mezi sebou a okolním světem. Svět je pro něj sledem dojmů. 

Zkušenost prostoru dítě nabývá postupně prostřednictvím svého pohybu a všech svých smyslů, 

především zraku. Jak píše jeden z představitelů geografie člověka, Yi-Fu Tuan, prvotní prostředí 

které dítě prozkoumává je rodič – „matka je pro dítě primárním místem“ (Tuan 2001: 29). Ačkoli se 

pohybuje, představuje pro dítě stabilitu a neměnnost. Částečně i podle snahy určit, kde se matka 

nalézá získává dítě smysl pro směr a vzdálenost. Jak dítě roste, začíná se upínat i k jiným objektům 

a nakonec i k místům. Jan Sokol ve svém výkladu zdůrazňuje důležitost dětské hry v procesu 

poznávání věcí – dítě se tak nejen „cvičí ve zručnosti a v zacházení s věcmi, ale vytváří si základní 

přehled o svém okolí, pořádá si je a nachází v něm elementární zákonitosti“ (Sokol 2002: 23). Vše 

na co dítě přijde, důkladně prozkoumá prostřednictvím všech svých smyslů a pak to odloží jako 

známou věc. Do rámce tohoto poznávacího aktu spadá i pojmenování věcí. Sokol podotýká, dítě se 

takto učí vyznat nejen ve světě objektů, ale i ve světě druhých lidí.

Naše existence je tělesná. „Pouze tělesná bytost může existovat prostorově, vztahovat se       

k prostoru, nicméně prožívaná prostorovost našeho těla nemůže spočívat v jeho objektivně 

geometrických relacích jakožto věci. Naše tělo je život, který sám ze sebe prostorově jest, 

produkuje své umístění v prostoru, dělá se prostorovým“ (Patočka 1995: 27). Dle Tuana je všem 

lidským kulturám společné, že člověk je mírou všech věcí. „Každý člověk je ve středu svého světa 

a okolní prostor je rozlišen v souladu s uspořádáním jeho těla“ (Tuan 2001: 41). Cassirer, píšící       

o tom, jak je prostor uchopován v jazyce, uvádí: „Poté, co se pro člověka jednou ostře vyhranil 

obraz jeho vlastního těla, poté, co je člověk pojal jako v sobě uzavřený a v sobě rozčleněný 

organismus, slouží mu takříkajíc jako model, podle něhož si buduje celek světa“ (Cassirer 1996: 

164). Lidské tělo je měřítkem směru, umístění a vzdálenosti. „Orientace v prostoru tak, jak jej 

žijeme, má své nahoře-dole, vpravo-vlevo, vpřed-vzad“ (Patočka 1992: 34). Otočí-li se člověk, 

změní se i pozice regiónů vpředu-vzadu, vpravo-vlevo. Tyto regióny jsou nahlíženy jako 

fundamentálně odlišné – přední región je prostorem vizuálním, osvětleným, zadní především 

audiálním, temným (Tuan 2001). „Pro živého člověka znamená dopředu a dozadu pravý opak, 

rozhodně ne tutéž dimenzi.“ (Sokol 2002: 71). Lidé jsou v živočišné říši jedineční mimo jiné svým 

vzpřímeným postojem, tzv. bipedií. Z toho pak dle výkladu Tuana (2001) vychází různé pojímání 

dvou pólů vertikální osy, vysokého a nízkého. To ostatně v mnoha jazycích reflektují již konotace 

samotných slov.
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Prostor a místo

Tématem vztahu mezi prostorem a místem se zaobírá již zmiňovaný Yi-Fu Tuan. Tilley jej 

zařazuje do specifické „školy“ v rámci geografického výzkumu, která je zaujatá způsobem, jakým 

místa ustanovují prostor jako středy lidského významu. Ve své knize Space and place (Tuan 2001) 

píše, že „prostor je přeměněn na místo když získává vymezení a význam“ (2001: 136).

Výchozím bodem našeho žitého prostoru je místo, které nazýváme naším domovem. Z něj 

vycházíme a do něj se opět navracíme. Pro většinu lidí je tímto místem dům, kde žijí. Jak uvádí 

Bollnow (1961), dům představuje pevný bod v okolní pustině, z jeho existence vychází rozlišování 

mezi vnitřním a vnějším prostorem. Zatímco vnější prostor je charakterizován svojí otevřeností       

a nebezpečím, které skýtá, prostor vnitřní je skrytý a poskytuje člověku ochranu – je mu útulkem. 

Právě to je dle Bollnowa nejvýsostnější úlohou domu. Tento motiv se opakovaně navrací                 

v Exupéryho knize Citadela (2002). Její vypravěč o příbytku člověka říká: „Kdo tě chce poznat, 

musí tě objevit. Jako kdyby chtěl člověk poznat svůj dům, a proto by ho zboural. Zbude mu 

hromada kamení, cihel a tašek, ale ten chládek, ticho a soukromí, které v nich nacházel, už nenajde“ 

(2002: 20). Jeho celek tak není jen prostým součtem částí. Podobně hovoří Tuan (2001), když říká, 

že domov představuje intimní místo a že se tato jeho povaha odhaluje především ve chvílích, kdy se 

cítíme být zranitelní (tzn. častěji v zimě než v létě a také častěji v dětství než v dospělosti). Je to 

místo, kde je o nás postaráno, kde se projevuje vzájemná péče. A tak je tedy domov neoddělitelně 

spojen i s přítomností nám blízkých lidí. Slovo domov však užíváme v rámci různých měřítek –

nazýváme tak někdy i naše sousedství, město, kde žijeme, nebo dokonce i celý stát. Vždy však 

tímto pojmenováním odkazujeme ke stejným skutečnostem, totiž k oné důvěrnosti plynoucí z pocitu 

bezpečí a lidským vztahům založeným na vzájemné péči. Za rysy venkovního, nechráněného světa 

pak Bollnow označuje jeho šíři, cizost a vzdálenost.

Domov je posvátným místem – každé zbudování domu je opakováním tvůrčího aktu, při 

němž se z chaosu rodí kosmos. Jak píše Eliade, „osídlení nového, neznámého a neobdělaného 

území se rovná aktu stvoření“ (Eliade 1993: 13). Zdi domu oddělují profánní prostor od prostoru 

posvátného. Zároveň je domov plný obyčejných věcí, které dobře známe. V těchto věcech máme 

pořádek (každá věc má své místo) a užíváme je bez rozmýšlení. Heidegger mluví v tomto smyslu   

o „příručnosti“ věcí. Tyto věci – náš majetek – jsou také do určité míry prodloužením naší vlastní 

osobnosti (Tuan 2001). S nimi se identifikujeme, jimi se chlubíme.

Místo Tuan dále vymezuje jako pauzu v pohybu. Bez míst by nebyly žádné prostory, místa 

mají prvotní ontologickou důležitost jako středy tělesné aktivity, lidského významu a citové vazby. 

Významy místa jsou zakotveny v existenciálním či žitém povědomí o něm (Tilley 1994: 14-15). 

Zakotvenost žitého prostoru v tělech lidí zdůrazňuje také David Seamon. Jeho koncept place-ballet 
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(Seamon 1980) vyjadřuje myšlenku, že se místa (a jejich významy) utvářejí prostřednictvím lidské 

aktivity. Place-ballet je zastřešujícím pojmem, který je definován jako spojení jednotlivých 

tělesných činností lidí (ty Seamon nazývá body-ballet; tělu přitom přičítá vlastní intencionalitu 

[body-subject]) a toho, co Seamon nazývá časoprostorovými rutinami (time-space routine). 

Každodenní pohyb má mít habituální povahu. Seamon se vymezuje vůči stanovisku behavioristů (ti 

na každodenní pohyb pohlíží prostřednictvím modelu podnět – reakce) i teoriím kognitivním (které 

mají pohyb za výsledek stimulů vnitřních – myšlenkových). Slabinu těchto přístupů vidí v tom, že 

se snaží vysvětlovat prostorové chování zaváděním apriorních teorií. Také zdůrazňuje, že na tělo se 

v těchto přístupech nahlíží jako na pasivní objekt. Fenomenologové, píše Seamon, se musí navrátit 

ke každodennímu pohybu jakožto zkušenosti a ptát se, co je habituální pohyb sám o sobě. Z tohoto 

zkoumání podle něj vychází závěr, že tělo je „aktivní a skrze tuto aktivitu účinně převádí potřeby 

člověka v chování“ (tamtéž: 156). Jedním ze znaků place-ballet je pocit důvěrnosti místa. Základ 

pro place-ballet ale vytváří každé místo, kde se alespoň někteří jeho „uživatelé“ pravidelně schází. 

Tento koncept tak „spojuje lidi, čas a místo v organický celek a vykresluje místo jako význačnou    

a původní entitu samu o sobě“ (tamtéž: 163) – místo má svou vlastní identitu, svůj charakter.

Dle Tima Ingolda (1993) místo „vděčí za svůj charakter prožitkům, které nabízí těm, kdo tam 

tráví čas“ (1993: 62). Ty zas „závisí na druzích aktivit, kterým se jeho obyvatelé oddávají“ (tamtéž). 

O utváření míst prostřednictvím lidské aktivity Ingold mluví prostřednictvím svého pojmu krajina 

činnosti (taskscape), který definuje pomocí analogie k pojmu krajina (landscape) – ta je vymezena 

jako soubor příbuzných rysů, krajina činnosti pak jako soubor příbuzných aktivit. Krajina je pro 

Ingolda světem jak jej znají jeho obyvatelé, ti kdo zabydlují jeho místa a cestují po jeho cestách. 

Jako takovou ji Ingold vymezuje vůči pojmům země a příroda. Zemi označuje za nejnižší společný

jmenovatel jevového světa, který je vlastní každé části zemského povrchu, ale který není nikde 

přímo viditelný. Přírodu nestaví do opozice ke krajině jako to dělají přístupy vycházející z dualismu 

mezi hmotou a myšlením, látkou a významem. Ingold tento dualismus odmítá, krajinu ani 

neidentifikuje s přírodou, ani ji neoznačuje za lidský, symbolický konstrukt. Upozorňuje, že se 

krajina skrze náš život v ní stává naší součástí a že i my jsme součástí její.

Pokud jde o časovost krajiny činnosti, Ingold dokládá, že je povahy sociální – je tomu tak 

proto, že lidé si při vykonávání svých úloh všímají jeden druhého. Neustále cítí přítomnost druhých 

a přizpůsobují svou aktivitu skrze to jak druhé vnímají. Krajina činnosti tedy „existuje nejen jako 

aktivita, ale jako interaktivita“ (1993: 68; zdůraznění v originále). Ingold společenský život 

přirovnává k orchestrální hudbě ve které je dosažení resonance nutným předpokladem úspěšného 

představení. Časovost krajiny činnosti nespočívá v jednotlivém rytmu, ale v síti vztahů mezi 

četnými rytmy. Krajina činnosti také existuje pouze dokud se lidé skutečně oddávají aktivitám 

pobytu. Co se týče vztahu mezi krajinou a krajinou činnosti, Ingold dochází k tomu, že krajině musí 
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být rozuměno jako krajině činnosti ve své ztělesněné podobě. Krajina pro Ingolda není, ze své 

povahy, nikdy dokončená – je to ztuhlá podoba krajiny činnosti, výsledek působení rytmických 

jevů, ať živých či neživých. Ingold upozorňuje, že i ty elementy krajiny, které se nám zdají 

neměnné, procházejí ustavičnou – byť relativně pomalou – proměnou (Ingold 1993: 66-68).

Dětství

Dětství se na první pohled zdá být kategorií, která je biologicky definovaná. Jak uvádějí 

Holloway a Valentine, editorky sborníku Children´s geographies (Holloway, Valentine 2000), děti 

jsou běžným míněním považovány za osoby, které ještě nedosáhly biologické a sociální dospělosti. 

Dětství je viděno jako doba socializace – děti se nacházejí v procesu „stávání se“ (dospělými), učí 

se jaké to je být plně dospělými lidskými bytostmi. Na Západě se s touto představou pojí                  

i myšlenka, že dětství je doba nevinnosti, v níž by děti měly být osvobozeny od strastí a povinností 

dospělých. V roce 1962 přišel Philippe Ariès ve své knize Centuries of Childhood (Ariès 1962)       

s myšlenkou že dětství je nikoli biologicky, ale sociálně konstruovaný jev. Analýzou historických 

pramenů došel k tomu, že teprve od 16. století (a především pak od doby osvícenství) začala           

v kultuře Západu převládat koncepce, která ostře oddělovala období dětství a dospělosti. Ve 

středověku měly být děti brány spíše za „malé dospělé“ (což Ariès dokládá na příkladech dobových 

portrétních obrazů), než že by tvořily samostatnou, jasně vymezenou skupinu. Touto proměnou ve 

způsobu nahlížení na dětství došlo k zpochybnění mnohých dřívějších výzkumných metod              

a objevila se nutnost vypracování metod nových, lépe odpovídajících novým přesvědčením.            

Z „nekompetentních a nedokončených“ (Holloway, Valentine 2000: 4) osob se děti v pohledu 

mnohých výzkumníků proměnily v aktivní a kompetentní sociální aktéry, kteří si samy konstruují   

a interpretují své vlastní žité světy. Dětství je také nahlíženo jako „kulturně různorodá zkušenost pro 

jednotlivé děti vyrůstající v odlišných společnostech“ (Young, Barrett 2001: 141).

O dětství v romské kultuře píše Dřímal (2004). Na základě svého výzkumu s brněnskými 

Romy vyvozuje, že dětství je „pevně zakotveno v rodině, má kolektivní charakter, probíhá převážně 

pod širým nebem, avšak v zázemí rodinou kontrolovaného prostoru“ (2004: 88). V souvislosti         

s využíváním prostoru mluví Dřímal spolu s Glauserem o „prodloužené domácnosti“ – slovo domov 

má označovat nejen pouhý vnitřní prostor bytu, ale i prostory v okolí obydlí, kde děti tráví velké 

množství volného času. Životní prostor dětí se má více či méně krýt s oblastí s hustým romským 

osídlením. Čas romských dětí je dle Dřímala strukturován jen málo, nejpevnější bod denního 

režimu přitom představuje (dopolední) škola. Významným momentem je dále stmívání. Čas spánku 

a stravování se však řídí aktuální potřebou, není předem dán. Pokud jde o výchovu dětí, uskutečňuje 

se v rámci širšího příbuzenstva – dítěti se patrně věnuje ten z dospělých, který je dítěti v danou 
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chvíli nejblíže. Děti tak jsou kontrolovány poměrně velkou skupinou lidí, což jim dává relativní 

volnost. Hlavní autoritou je však jejich otec. Autorita matky se projevuje především v prostoru 

domácnosti. Ve hře romských dětí se má projevovat genderová separace. Chlapci hrají především 

míčové hry (oblíbený je fotbal), dívky pak hry, při kterých hrají určité role. Společné oběma 

skupinám je to, že kolektivní aktivity převládají nad individuálními.

Poslední desetiletí jsou v sociálních vědách (např. v sociologii dětství) mimo jiné 

charakteristické snahou poskytnout dětem – a mnohým jiným, dříve marginalizovaným skupinám 

lidí –  „hlas“, zjistit, jakým způsobem vnímají, interpretují a zažívají svět. S tímto procesem je 

spojena i snaha vyrovnat určitým způsobem zřejmou nerovnováhu ve vztahu mezi dospělým 

výzkumníkem a dětskými účastníky výzkumu. Mluví se o snaze provádět výzkum s dětmi, nikoli    

o dětech (např. Thomson 2008; Valentine 1999). Tato skutečnost se projevuje například při výběru 

výzkumných metod či při vymýšlení samotného designu výzkumu.

Kultura romských osad

Romskou osadu jsem při provádění výzkumu chápal spolu s Jakoubkem (2003) jako 

specifický kulturní útvar a její obyvatele jako „nositele kulturních vzorců kultury romských osad“ 

(Jakoubek 2003: 13). Romství obyvatel osad v tomto pohledu není biologicky dáno (a není tedy 

odvislé od barvy pleti), ale je nabýváno prostřednictvím procesu socializace. Budilová a Jakoubek 

(2008) slovenské romské osady chápou jako enklávy tradiční společnosti, jejichž ústředním bodem 

sociální organizace je příbuzenství. Osady dnes představují seskupení rodin, které jsou mnohdy 

vzájemně nepříbuzné. Za charakteristické rysy rodiny v romské osadě označují kolektivizmus         

a s ním spojenou absenci intimní sféry. Tyto rysy se pak promítají do pojetí identity či osobní 

odpovědnosti jedince. Obyvatel romské osady si vlastní identitu vytváří na základě své pozice         

v rodině, nikoli na základě svých osobních kvalit. Nositelem odpovědnosti je rodina jako celek. Za 

další organizační principy romských osad – které však těsně souvisí s příbuzenstvím – Jakoubek 

(2003) označuje subetnicitu a rituální ne/čistotu. Tyto vlastnosti v očích obyvatel osad ovlivňují 

„kvalitu samotného lidství“ (Jakoubek 2003: str. 18) jejich vlastníků. Rituálně nečistý člověk bývá 

slovenskými romy označován jako degeš (naopak rituálně čistý jako žužo Roma). Degešem se 

přitom „člověk buď narodí (...), anebo se jím může během svého života stát“ (2004: 51). Koncept 

rituální ne/čistoty je projevem důležitého aspektu romské kultury – neexistence konceptu lidské 

rovnosti.

Nastíněná sociální organizace se promítá i do prostorového uspořádání osad. Jeho základním 

principem je dle Jakoubka „prostorová segregace (...) endogamních rodinných frakcí“ (2004: 182; 

zdůraznění v originále) na základě jejich subetnicity či rituální ne/čistoty. Rodiny považované za 



17

rituálně nečisté jsou prostorově odloučeny od rodin, které se považují na rituálně čisté. „Místo, kde 

rodina bydlí, je tedy projevem jejího statusu“ (Jakoubek 2008: 183). Degeši  jsou odsunuti na okraj 

osady, tak aby s nimi rituálně čisté rodiny nepřicházeli do styku. Dle výkladu Pelikána (2009), který 

za základní princip romské kultury označuje snahu Romů vymezit se vůči přírodě, jsou takto degeši 

symbolicky odsouváni mimo osadu, do přírodního, mimolidského světa.

Jako „dvoreček“ Budilová s Jakoubkem (2008) označují společnou lokalitu tzv. aktuální 

příbuzenské skupiny. Jedná se o „společenství ve vzájemné blízkosti stojících (a vzájemně na sebe 

prostorově orientovaných – například umístěním dveří) „chyžek“, v nichž bydlí nukleární rodiny 

považující se za vzájemně příbuzné“ (Budilová, Jakoubek 2008: 44). Právě především v rámci 

aktuální příbuzenské skupiny probíhá sociální život – takto příbuzní lidé se často vzájemně 

navštěvují a také se dělí například o péči o děti.

Z představené sociální organizace osad vyplývá i absence veřejného prostoru. Jednotlivé 

prostory si buď nárokují jednotlivé rodiny, či se k nim nikdo nehlásí. Právě to je asi hlavní důvod, 

proč jsou dnes v prostorách mezi chyškami často naházeny odpadky a nikdo se nemá k tomu je 

uklidit (Jakoubek 2008). Naopak uvnitř chyšek, tedy v prostorách jednotlivých rodin, bývá pořádek. 

Tento rozdíl mezi vzezřením (velké části) venkovního prostoru a prostoru vnitřního je v letanovské 

osadě tak markantní, že to pro mě samotného byla jedna z prvních věcí, kterou jsem při návštěvě 

osady zaznamenal. Okely (1983) ve své práci o anglických Romech upozorňuje na symbolické 

oddělování vnitřního a vnějšího těla. Uvádí, že Romové důsledně rozlišují mezi špinavostí a rituální 

nečistotou. Zašpiněnost oblečení a kůže s rituální nečistotou nesouvisí.  Naopak, „cokoli vzaté skrze 

ústa do vnitřního těla musí být rituálně čisté“ (Okely 1983: 80). Z tohoto rozlišování pak vyplývá 

řada zákazů a omezení, která mají zajistit, že vnitřní tělo nebude znečištěno. Zákazy se týkají mytí 

(důležité je oddělování nádob užívaných k mytí těla od nádob pro mytí jídla), jedení, přístupu         

k jednotlivým zvířatům a mnoho dalších činností. Tato rozlišování pak nacházejí svůj výraz i          

v prostorovém uspořádání – „dichotomie vnitřní/vnější v symbolice těla je vyjádřena v uspořádání 

domácího a veřejného prostoru Romy“ (Okely 1983: 85). Mnohé věci a činnosti jsou – jakožto 

potenciálně znečišťující – vykázány ven, mimo domácí prostor (někdy je domácí řád rozšířen i na 

část venkovního prostoru přiléhajícího k obydlí). Mnohé romské rodiny například nemají uvnitř 

svých příbytků odpadkové koše.

Pelikán (2009) se ve své diplomové práci zabýval vztahem Romů k přírodě. Na základě svého 

výzkumu ve slovenských osadách na středním Slovensku vyvodil, že ve vztahu k přírodě u Romů 

převládá „posvátný vztah“ – krajina je pro ně „prostorem, v němž je vymezován lidský                    

a mimolidský svět, skrze krajinu se projevuje Bůh a podstatnou emocí je strach z přírodního světa“ 

(tamtéž: 102). Jak jsem již zmínil, za jeden z hlavních principů romské kultury Pelikán označuje 

snahu Romů nebýt jako příroda. Vymezování hranic mezi kulturním (nomos) a přírodním (fysis) 
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chápe Pelikán ve svém výkladu, inspirován díly Mary Douglas, analogicky k vymezením mezi 

čistým a nečistým. „Vymezování hranice nečistého se zdá reprezentativně vykreslovat, jakou si 

Romové ve světě přisuzují pozici i jak interpretují okolní přírodu“ (Pelikán 2009: 75). Ve vztahu 

Romů k přírodě dále následuje vztah praktický, ve kterém se k přírodě přistupuje jako ke zdroji 

něčeho užitečného. Naopak výraznější znalostí přírody, jejím estetickým oceňováním či touhou 

trávit v ní volný čas se Romové dle autora nevyznačují. Romové svůj volný čas tráví především 

uvnitř osady. Myšlenka jít se „jen tak“ projít do přírody je Romům dle Pelikána cizí. Dle jeho 

výkladu tato skutečnost souvisí i s tím, že Romové nemají od přírody estetický odstup a nedokáží ji 

tak v tomto smyslu docenit. Romskou kulturu Pelikán srovnává s kulturami lovecko-sběračkými     

a nachází mezi nimi řadu podobností. Za důležitý faktor ovlivňující myšlení a jednání Romů 

označuje jejich neagrární způsob života. Uvádí, že s jistým zjednodušením lze Romy „považovat za 

jistou specifickou formu sběračské kultury, která se vůči hodnotám, uvažování a životnímu způsobu 

vesnických sedláků programově vymezuje“ (Pelikán 2009: 58). Z toho pak pramení i odlišnost 

jejich postoje k půdě a krajině.

Když se setmí, lidé se stáhnou do svých domovů a venkovní prostor osady se vyprázdní. 

Romové se tmy bojí (Pelikán 2009) – právě v noci (a především po půlnoci) se totiž mají zjevovat 

duchové zemřelých lidí (mulo). Ti jsou buď zlí či dobří a víra v ně je velice rozšířena. Jejich výskyt 

je často spojován s lesem, avšak rozhodně se na něj neomezuje. Proto v tomto smyslu představuje 

každé noční opuštení domu nebezpečný podnik. V jedné rodině, u které v letanovské osadě 

přebývala Eva Kosinová1, bývalo prý oblíbenou tatínkovou večerní kratochvílí strašení druhých 

tím, že se za mulo vydával. Časté je také vyprávění historek o tom, jak se člověk s mulo setkal.

Osada pod Letanovským mlýnem

Cikánská osada pod Letanovským mlýnem (jak zní její oficiální název) je postavena               

v extravilánu obce Letanovce v okrese Spišská Nová Ves (Košický kraj, Slovenská Republika). 

Vzdálenost od obecní zástavby činí přibližně 1,5 km. Přestože osada politicky spadá pod 

Letanovce, je postavena v katastru vedlejších Spišských Tomášovců. To je zdrojem četných sporů 

mezi těmito obcemi (Jurová 2008), především v souvislosti s dále zmiňovaným plánem osadu 

„přestěhovat“. Osada leží v těsné blízkosti Národního parku Slovenský ráj, okolo ní vede značená 

turistická cesta. Ta je však turisty téměř nevyužívána, patrně i kvůli přítomnosti osady.

O dějinách osady se zmiňuje Jurová (2008). Uvádí, že Romové žili přibližně do roku 1928 

přímo v letanovské obci, odkud byli v této době jejími obyvateli vyhnáni a usadili se na místě 

současné osady. Než se tak stalo, žili na srovnatelné úrovni jako ti z blízkých Spišských 

                                                
1) Z osobní komunikace.
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Tomášovců. Dnešní situace – kdy jsou Romové ze Spišských Tomášovců na výrazně vyšší socio-

ekonomické úrovni než obyvatelé letanovské osady – byla dle Jurové zapříčiněna zcela odlišným 

přístupem, které tyto dvě obce v průběhu let ke „svým“ Romům zaujímaly. Letanovská osada patří 

k nejzaostalejším na celém Slovensku (Jurová 2008, Skripnik 2008) – dodnes není elektrifikována, 

není v ní zavedena kanalizace a jediný vodní zdroj (vedle potoka) představuje studna                        

s nefungujícím čerpadlem. Latrínu vlastní asi třetina rodin, zbytek obyvatel chodí potřebu 

vykonávat na pole či k lesu. Téměř nikdo z osady nemá stálé zaměstnání, někteří muži občas 

vyjíždějí za prací (na tzv. „fušky“) do větších měst či do zahraničí (nejčastěji patrně do České 

Republiky a Velké Británie). Děti docházejí do jedné ze škol v obci a do tříd jsou umisťovány na 

základě své etnické příslušnosti (Skripnik 2008). Letanovská obec žije vlastním životem – díky 

poloze osady nejsou Romové příliš „na očích“. Život v prostorově vyloučených lokalitách je pro 

slovenské Romy příznačný (Vašečka 2002) a letanovská osada představuje jeden                              

z nejmarkantnějších projevů tohoto typu vyloučení.

Jak píše dále Jurová, od 90. let byla letanovská osada ve středu zájmu slovenských médií, 

především kvůli tomu, že její obyvatelé kácejí stromy v blízkém Národním parku2. Právě tato 

skutečnost bývá uváděna jako jeden z důvodů nutnosti osadu „přestěhovat“. Jurová ve svém textu 

dokazuje, že tyto snahy se objevovaly od samého založení osady. První konkrétní pokus místní 

osadu „zlikvidovat“ pak datuje do roku 1960. Současná situace vypadá tak, že jsou již postaveny   

(a zkolaudovány) nové „bytovky“ v blízkosti obce Spišský Štvrtok a čeká se na politické rozhodnutí 

se stěhováním začít (tzn. přestěhovat obyvatele osady, kteří mají v Letanovcích hlášen trvalý pobyt 

a bývalou osadu srovnat se zemí). To je však neustále odsouváno, možná i kvůli vědomí toho, že –

jak píší Jakoubek s Hirtem (2008) na základě zkušeností z jiných lokalit – tento způsob řešení 

problematiky bydení v romských osadách má „v mnoha případech za následek spíše zhoršení celé 

situace, nikoli její nápravu či dokonce „vyřešení““ (2008: 24).

                                                
2) Tento typ zpráv se ve slovenských médiích objevuje dodnes.
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Výzkumné metody

Ernest Schachtel v roce 1947 napsal ve svém eseji: „Dospělý člověk obvykle není schopen 

prožívat to, co prožívá dítě; spíše si to není schopen ani představit. A tak není překvapením, že by 

neměl být schopný si zpětně vybavit prožitky z vlastního dětství, jelikož se změnil celý způsob jeho 

prožívání“ (citováno ve Ward, 1978). Jak upozorňuje Punch (2002), někteří výzkumníci se při 

výzkumech prováděných s dětmi spoléhají pouze na metodu zúčastněného pozorování. Přitom si 

neuvědomují, že se již nemohou plně vžít do postavení dětí a prožívat tak svět jejich očima. Punch 

ve svém článku doporučuje kombinovat při výzkumech s dětmi metody tradičně využívané při 

výzkumech s dospělými a metody považované za vhodnější pro děti. Tím se podle ní vyhneme 

tomu, že bychom k dětem přistupovali povýšeným způsobem (jako bychom činili, kdybychom ve 

výzkumu s nimi neužívali metod běžných při výzkumu s dospělými jedinci) a zároveň jim 

umožníme cítit se během výzkumu klidněji (užitím inovativních metod, které jim poskytují více 

moci ve vztahu k výzkumníkovi a které jsou pro ně i více zábavné). Kombinování těchto dvou typů 

výzkumných metod obhajuje ve svém článku také Peter J. Hemming (2008). Zdůrazňuje, že různým 

způsobem získaná data – mluví především o kombinaci metod zúčastněného pozorování                  

a polostrukturovaných rozhovorů s metodami participačními – se ve výsledku navzájem doplňují    

a „vytváří více holistický obraz dětských perspektiv“ (2008: 155).

V této své práci jsem se přiklonil ke stanovisku těch, kteří děti vnímají jako osoby podobné 

dospělým (a které tak je možné zkoumat výzkumnými metodami užívanými s dospělými jedinci), 

avšak disponující odlišnými kompetencemi. Obecně se dá říci, že děti mají ve srovnání s dospělými 

méně zkušeností se světem a s jazykem (mají omezenější slovní zásobu a porozumění významům 

slov). Přesvědčení o těchto skutečnostech pak ovlivnilo i můj výběr výzkumných metod. Zvolil 

jsem takové metody, jejichž povaha tyto skutečnosti respektuje, prostřednictvím kterých se děti 

stávají spolu-tvůrci výzkumu a o kterých jsem byl přesvědčen, že budou pro děti i zábavné. Tyto 

participační metody – konkrétně tedy metoda mentálních map a metoda založená na analýze 

fotografií pořízených samotnými účastníky výzkumu – se také již osvědčily být vhodným nástrojem 

při podobně zaměřených výzkumech (Hume, Salmon, Ball 2005; Morrow 2001). Obě ze zmíněných 

metod poskytují zkoumaným lidem příležitost aktivně zaznamenat to, jak vnímají a zakoušejí 

prostředí v němž žijí. Další data jsem pak získal prostřednictvím zúčastněného pozorování              

v prostoru osady a jejího okolí, nestrukturovaných rozhovorů a skupinových diskuzí s využitím 

techniky photo-elicitation (Harper, 2002).
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Užití vizuality ve výzkumu

Během posledních několika desetiletí došlo v sociálních vědách k takzvanému „kulturnímu 

obratu“ (Rose 2001) – koncept kultury se stal „rozhodujícím prostředkem pomocí něhož mnozí 

sociální vědci rozumí společenským procesům, společenským identitám, společenské změně           

a konfliktu“ (2001: 5). Došlo tedy k obrácení pozornosti sociálních vědců ke „způsobům, kterými je 

konstruován sociální život prostřednictvím idejí, které o něm lidé mají a praktik, které z těchto idejí 

vyplývají“ (tamtéž). Jde tedy o to porozumět tomu, jak lidé interpretují (svůj) svět. Obraz jsem ve 

svém výzkumu chápal jako sociální konstrukt, který může být čten různými způsoby (MacDougall 

1998; Sztompka 2007; Thomson 2008). Mojí snahou bylo krom jiného získat určitý vhled do toho, 

jak jsou obrazy interpretovány samotnými účastníky výzkumu.

Za teoretický základ mi při využívání vizuálních metod při výzkumu sloužil text Judith Okely 

Visualism and Landscape (Okely 2001), v němž autorka rozlišuje mezi hleděním (looking), 

odměřeným pohledem – jako prostředkem dohledu a kontroly – a viděním (seeing), které je 

propojeno s ostatními smysly (je chápáno jako projev tělesnosti, nikoli pracující mysli) a mělo by 

být podle ní cílem zúčastněného pozorování. Okely vyzdvihuje právě onu „zúčastněnost“ 

antropologa – má se skutečně podílet na činnostech prováděných zkoumanými lidmi. „Dívat se na 

krajinu jako nezaujatý outsider je spojeno s rizikem, že ji neuvidíme jako žitou, zpracovávanou       

a vnímanou jejími obyvateli“ (2001: 104). Okely dokládá, že mnozí jiní antropologové (jmenuje 

například Jamese Clifforda) naopak vyzdvihují za ideál terénního výzkumu to, co nazývá hleděním. 

Tím podle ní upřednostňují pouze jednu podobu vizuality – tu, která je spojená s dohledem. 

Vizuální je dle Okely neoddělitelné od celého bytí. „Celé tělo je prostředkem pochopení a souznění 

se světem“ (2001: 116). Při využití vizuálních metod při výzkumu krajiny by mělo být snahou 

zaznamenat „domorodé pohledy“, to jak krajinu vidí ti, kdo v ní žijí.

Jak uvádějí Youngová a Berrett (2001), vizuální metody byly v rámci výzkumu prostoru po 

dlouhou dobu užívány ve výzkumech zaměřených na vývoj dětské schopnosti prostorové orientace. 

Byly však užívány takové metody a takovým způsobem, že „nevyhnutelně podporovaly to, jak 

dětství interpretovali dospělí“ (2001: 143). S dříve nastíněnou proměnou pohledu na dětství došlo   

k tomu, že vizuální metody začaly být v rámci výzkumů dětských geografií užívány způsobem, aby 

poskytly vhled do žité zkušenosti dětí. Došlo zároveň k vývoji nových metod, které jsou pro 

výzkum s dětmi přímo uzpůsobeny (tzv. child-centred methods). Jejich využití je dle Youngové      

a Berretta „dobrým způsobem, jak zahrnout děti jakéhokoli věku a pohlaví do výzkumného procesu, 

bez toho aby docházelo k diskriminaci mezi těmi s odlišnými schopnostmi, sebedůvěrou a školními 

výsledky“ (2001: 151).

Výsledný vizuální materiál jsem analyzoval prostřednictvím diskurzivní analýzy I (Rose 
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2001). Ta vychází původně z práce Michela Foucaulta a jeho pojmu diskurz, který odkazuje            

k „sadám výpovědí, které strukturují způsob, jak se o věci přemýšlí a způsob, jak jednáme na 

základě tohoto přemýšlení“ (2001: 136). Rose rozlišuje mezi diskurzivní analýzou I a diskurzivní 

analýzou II. Zatímco druhý typ se má zaobírat především praktikami institucí, v rámci kterých jsou 

vizuální materiály produkovány či vystavovány, první je zaměřena na samotný vizuální materiál –

tedy na diskurz a proces jeho utváření. 

Při samotném provádění této analýzy jsem se pak držel metodických pokynů, které Rose pro 

tuto analýzu uvádí, s tím, že jsem však měl stále na mysli skutečnost, že „analýza diskurzu              

a rétoriky vyžaduje pečlivé čtení a interpretaci textů, důsledné bádání, spíše než oddanost 

formálním procedurám“ (Gill 1996: 144). Prvním krokem při diskurzivní analýze má být potlačení 

veškerých předsudků vůči zpracovávanému tématu. V mém případě se tak jednalo o to, abych 

zapomněl na vše, co „vím“ například o prostoru okolo romské osady, o životě lidí v ní i o Romech 

jako takových. Snažil jsem se nahlédnout vizuální materiál a skutečnosti v něm zachycené 

čerstvýma očima. A tak jsem se znovu a znovu na fotografie (a mentální mapy) díval, znovu            

a zvovu se je snažil určitým způsobem „přečíst“, interpretovat. Dalším krokem bylo rozpoznání 

klíčových témat, tedy učitých opakujících se vzorců na fotografiích. K tomu mi napomohlo i to, že 

jsem si všechny fotografie zprvu okódoval. Kódování jsem provedl intuitivním způsobem – na 

každé fotografii jsem se snažil popsat všechny jednotlivé přítomné prvky, které se mi při jejím 

prohlížení vyjevovaly. Zmíněná klíčová témata pak představovala určitou konfiguraci těchto prvků, 

jejich vzájemný vztah. Měl jsem přitom na paměti, že „nejdůležitější slova a obrazy nemusí být ty, 

které se vyskytují nejčastěji“ (Rose 2001: 150) a také to, že se při postupu analýzy musím nechat 

vést samotným materiálem. Rozmýšlením o vzájemných vztazích mezi jednotlivými klíčovými 

tématy jsem pak postupně vytvořil jejich shluky (clusters).

Rose k tématu diskurzivní analýzy uvádí další dva důležité body. Za prvé poukazuje na to, že 

diskurz nemusí být logický a koherentní. Je často komplexní a kontradiktivní. Za druhé upozorňuje, 

že se diskurzivní analýza zabývá i tím, co není vidět, co ve zkoumaném materiálu chybí. Zde mi 

pomohla vlastní zkušenost z terénu – mohl jsem si díky ní lépe uvědomit, o čem materiál 

nevypovídá, co přehlíží či zamlčuje.

Diskurz, který jsem zkoumal byl vzhledem k charakteristice výzkumu značně specifický. 

Tím, že jsem dětem účastnícím se výzkumu sám rozdal fotoaparáty, poskytl jim přesně vymezený 

čas a zadal, co mají fotografovat (resp. nakreslit), jsem se stal do určité míry jeho spolutvůrcem. 

Vymezil jsem jim totiž formální způsob, jak mají svůj žitý prostor zobrazit a komunikovat. Dal 

jsem jim „hlas“, ale musely „mluvit“ mým jazykem. Přesto si myslím, že tato metoda poskytla 

účastníkům výzkumu v tomto konání značnou svobodu. Jelikož jsem byl v přímém kontaktu            

s autory fotografií, tak jsem mohl zjišťovat, jak výsledný vizuální materiál interpretují. Hledisko 
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autorů však bylo pouze jednou částí mé analýzy. Jak upozorňuje Sztompka (2007), autoři fotografií 

si ne vždy a ne zcela uvědomují vlastní motivace  a také se je mohou snažit zakrýt či zfalšovat. 

Někteří výzkumníci (Moss, Deppeler, Astley & Pattison 2007) se domnívají, že výzkum 

založený na obraze (a poskytující nástroje pro obrazovou produkci samotným účastníkům 

výzkumu) nabízí alternativní způsob komunikace dětem, které mají potíže s jazykovým 

vyjadřováním. Douglas Harper (2002) zdůrazňuje, že fotografické obrazy mohou sloužit i jako 

„mosty mezi světy, které jsou kulturně více vzdálené“ (2002: 21) (jako v tomto případě svět 

výzkumníka a subjektů výzkumu).

S obrazovým materiálem jsem ve svém výzkumu pracoval i jiným způsobem – pokoušel jsem 

se jeho prostřednictvím získat od účastníků výzkumu verbální výpovědi o jednotlivých místech 

jejich žitého prostoru. Někteří výzkumníci si všímají toho, že jelikož obrazy působí na člověka 

jiným způsobem než slova, vyvolávají u účastníků výzkumu také jiné reakce (Thomson 2008, 

Burnard 2002). Freedman (2003) uvádí, že obrazy rychle vyvolávají reakce estetické, emocionální   

i rozumové. Také mohou podněcovat účastníky výzkumu k reakcím narativního typu, které tak 

mohou nahradit strukturu interview typu otázka-odpověď.

Nyní popíši, jakým způsobem jsem konkrétní výzkumné metody aplikoval.

Mentální mapy

Účastníci výzkumu byli vyzváni ať nakreslí místa, kam chodí. Zároveň jim bylo zdůrazněno, 

aby na svém výkresu zaznamenali co nejvíce míst, na která si vzpomenou. Mým předpokladem 

bylo, že z toho, jaká místa (a v jakém pořadí a jakým způsobem) děti nakreslí by mělo být možné 

odvodit jakou důležitost a jaký význam jim přikládají. Takovéto znění zadání jsem však zvolil až po 

zkušenosti z krátkého předvýzkumu, který jsem uskutečnil v osadě s trojicí dívek (navštěvujících 5. 

třídu základní školy) a matkou jedné z nich. Prvotní zadání zdůrazňovalo, aby lidé nakreslili místa, 

která jsou pro ně „důležitá“ (tento typ zadání užívají v podobně zaměřeném výzkumu například 

Hume, Salmon, Ball 2005). Přes mé upozorňování, že nejde o to, jak bude obrázek pěkný, jedna     

z dívek, dcera přítomné matky, stále odbíhala pro své kamarádky o kterých říkala, že ony „ví“ 

(kreslit), zatímco ona prý ne. Ani ostatní dívky se však ke kreslení příliš neměly –  asi též 

především kvůli představě vlastní neschopnosti nakreslit „hezký“ obrázek. Přítomná matka je 

povzbuzovala a sama se snažila zadání naplnit. Vyložila si jej však po svém a kreslila tak spíše 

prvky obrazu, které „uměla“ – nakreslila dům, stromy, čerta, dívku v šatech, chlapce a než jsem ji   

v kreslení přerušil, tak říkala, že umí i opici a slepici. Ale dům na jejím obrázku nejspíš nebyl jejím 

(či jiným konkrétním, pro ni identifikovatelným) domem a stejně tak chlapec a dívka 
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pravděpodobně neměly zobrazovat někoho konkrétního, ale jakousi ideu „chlapce“ a „dívky“. Proto 

jsem tedy nakonec při samotném výzkumu přistoupil ke zmíněnému zadání, které se pro děti 

ukázalo být lépe pochopitelné. K metodě mentálních map více viz. Prokopcová (2008).

Dětem byly poskytnuty papíry o velikosti A3 a pro kreslení mohly využít čas jedné vyučující 

hodiny (tzn. 40 minut). Když to bylo možné, byly děti rozsazeni do lavic tak, aby měly menší 

možnost od sebe navzájem „opisovat“. Mnohdy přesto v jedné lavici zůstala dvojice dětí a jejich 

výsledné výkresy se pak v některých případech do značné míry podobaly. Z mého pozorování         

v těchto případech vyplynulo, že jedno z dětí bylo vždy samostatnější a druhé častečně kopírovalo 

prvky obrazu z jeho výkresu. Tyto skutečnosti jsem později zohlednil při interpretaci výsledného 

materiálu. Aby si děti dokázaly lépe představit, jaký typ výkresu po nich požaduji, ukázal jsem jim 

kresbu zachycující mentální mapu žitého prostoru člověka z jiného prostředí (totiž dospělé ženy 

žijící v Praze – tak se snížilo riziko, že by prvky obrazu ze vzorového výkresu ovlivnily kresby 

dětí). Mnoho výkresů má strukturu „dole zem, nahoře nebe“, tak jak jsou děti asi běžně zvyklé svět 

zpodobňovat.

Jelikož se kreslení map uskutečnilo ve škole vždy během vyučování (v čase jedné vyučovací 

hodiny), byl této činnosti pokaždé přítomen vyučující. Těm jsem vždy před začátkem hodiny          

v soukromém hovoru stručně vysvětlil cíl výzkumu a metodu mentálních map. Během 

představování zadání pak byly vyučující schopny dětem pomoci pochopit, co se po nich žádá. A to 

na takové jazykové úrovni, na jakou byly děti zvyklé. Na druhou stranu jsem si nemohl být zcela 

jist povahou vztahu dětí ke konkrétním vyučujícím a tak mohlo teoreticky dojít k tomu, že děti 

vědomě opomenuly nakreslit určité místo (o kterém se vyučující neměla dozvědět), či jiné místo 

(například školu) nakreslily jen proto, že věděly, že jejich kresbu vyučující uvidí. Napětí tohoto 

typu jsem však ve třídách během provádění výzkumu nepozoroval. A jako člověk nezaměstnaný     

v místní škole bych s dětmi tak jako tak nemohl zůstat o samotě.

Kreslení mentálních map se uskutečnilo celkem v pěti školních třídách (v rozmezí 4. až 8. 

ročníku základní školy). Jelikož některé třídy byly tvořeny nejen dětmi z osady, tak se kreslení 

zúčastnily i děti, které bydlí jinde – v Letanovcích či blízkých Arnutovcích. S jejich výstupy jsem 

dále nepracoval. Celkově jsem získal 31 mentálních map od dětí z letanovské osady, 5 od dětí         

z letanovské obce a 16 od dětí z obce Arnutovce.

Fotografické mapování

Šesti dětem účastnícím se výzkumu – třem dívkám a třem chlapcům ze 7. a 8. třídy – jsem 

poskytl jednoduché fotoaparáty na jedno použití (s kapacitou 39 snímků, vybavené bleskem a velice 

snadné pro manipulaci) se zadáním: „Nafoťte místa a věci, které se vám líbí (které máte rádi) i které 
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se vám nelíbí (které nemáte rádi), tam, kde žijete“. Účastníkům (v další části o nich budu mluvit 

jako o autorech fotografií) bylo dále zdůrazněno, aby se na fotografiích pokusili obsáhnout více 

míst a aby fotoaparáty používaly s rozvahou. Celkem se mi takto od dětí podařilo získat 218 

fotografií.

Děti dostaly fotoaparáty na 1 den. Obdržely je jednoho dne na konci vyučování a byly 

instruovány, aby je navrátily – s nafocenými snímky – den příští. Pro zvýšení jejich motivace 

fotoaparát po stanovené době navrátit, jsem jim slíbil, že vyvolané fotografie později obdrží.

Jelikož jsem měl – především z finančních důvodů – k dispozici pouze šest fotoaparátů          

a zájem fotografovat měla patrně většina dětí, musel jsem provést výběr dětí, které se této části 

výzkumu zúčastní. Byl jsem dopředu rozhodnut, že fotoaparáty poskytnu spíše starším dětem. To 

mělo především praktické důvody – mým předpokladem bylo, že u starších dětí je větší naděje, že 

fotoaparát s nafocenými snímky po stanovené době opravdu navrátí. To by se – z různých důvodů –

nemuselo u dětí mladších stát. Také jsem předpokládal, že starší děti budou fotoaparát užívat s větší 

rozvahou.Výběr dětí jsem provedl především na základě dosavadní osobní zkušenosti (k této 

výzkumné metodě jsem přistoupil po více než týdnu stráveném v terénu). Konzultoval jsem jej však 

i s vyučujícími a snažil jsem se zohlednit (zčásti neúspěšně, jak se později ukázalo) i příslušnost 

dětí k lokálním příbuzenským skupinám.

Všechny děti fotoaparát druhý den navrátily. Jel jsem tedy ještě téhož odpoledne do 

nedalekého Popradu a nechal nafocené filmy promptně vyvolat a zhotovit fotografie (formátu 9x13 

cm). Dalšího dne jsem fotografie přinesl zpět do tříd a zadal autorům fotografií za úkol napsat na 

zvláštní papír ke každé fotografii krátký popisek vysvětlující, kdo či co je na fotografii, případně     

s jakým záměrem fotografii pořídili. Jeden z autorů fotografií toho dne do školy nepřišel a tak se mi 

od něj popisky k fotografiím nepodařilo získat. Další informace jsem od autorů fotografií získal      

v osobním hovoru. V některých případech jsem však nezískal takové množství dat, kolik jsem si 

představoval3.

Pokud jde o samotné fotografie, je otázkou, nakolik šlo v některých případech jejich pořízení 

opravdu o vůli dětí, kterým byly fotoaparáty svěřeny. Fotoaparáty nejsou v letanovské osadě 

běžnou věcí a tak jejich přítomnost zákonitě musela přitahovat pozornost. Jelikož děti neměly         

s fotografováním velké zkušenosti, tak pravděpodobně také ne každá fotografie skutečně zachycuje 

to, co si jejich autoři zachytit skutečně přali. O tom mě některé z dětí samy informovaly.

Pro následnou analýzu jsem také musel mít na paměti, že děti věděly, že fotografie uvidí „cizí lidé“ 

(tedy například já) a také to, že fotografie později obdrží. Obě tyto skutečnosti mohly v určitém 

směru pořizování fotografií ovlivnit. Výsledky, které tato metoda poskytla byly ovlivněny i roční 

                                                
3) K problematice užívání vizuálních a psaných metod v prostředí školní třídy obecně viz. Punch (2002).
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dobou, kdy se můj výzkum uskutečnil a také počasím, které panovalo v den, kdy měly děti 

fotoaparáty k dispozici. Už jsem zmínil, že výzkum proběhl na začátku dubna, pro úplnost uvádím, 

že panovalo oblačné počasí (naštěstí – narozdíl od dnů, které následovaly – nepršelo).

Zúčastněné pozorování, nestrukturované rozhovory

Zúčastněné pozorování v osadě mělo v první řadě poskytnout určitá obecná data o tom, kde se 

děti z osady pohybují, jaká místa využívají k jakým aktivitám a jakým způsobem. Během prvních 

dnů v terénu jsem si udělal hrubou představu o různých, dětmi využívaných místech a snažil se pak 

pozorovat dění (což bylo značně ztěžované skutečností, že jakmile jsem se někde objevil, tak jsem 

byl většinou rázem středem pozornosti), či spíše se přímo zapojovat do různých aktivit. A tak jsem 

s klukama hrál fotbal na „ihrisku“ (za potokem, nedaleko od osady), hrál si s menšími dětmi na 

travnaté ploše u lesa, sbíral s nimi štovík či jim pomáhal s nošením vody od studny. Většinou jsem 

se s nimi (vždy s větší či menší skupinkou; málokdy se stalo, že bych byl s někým „o samotě“) ale 

spíše jen tak potuloval. A byl jsem to v těchto chvílích většinou já, kdo určoval směr – děti mne 

následovaly, postupně některé odbíhaly a jiné se přidávaly. Toto se týkalo především menších dětí, 

předškoláků a dětí z prvních ročníků základní školy. Starší děti, kteří mne v mém výzkumu zajímali 

především, jsem častěji vídával uvnitř v chyškách či při vykonávání různých činností (nošení vody, 

sekání dřeva, na cestě do či z vesnice). Avšak fotbal často hrávali i starší kluci. Během těchto 

různých aktivit jsem se s dětmi snažil vést neformální rozhovory o tématech spjatých s tématem 

výzkumu – o tom, jak vnímají ta která místa, o tom, kam chodívají, co tam dělají atp.. Takto 

získaná data mi pak sloužila v době provádění výzkumu jako vodítko pro užívání dalších 

výzkumných metod (mohl jsem například lépe interpretovat nakreslené mentální mapy, pořídit 

fotografie později využívané při skupinových diskuzích atp.).

Vzhledem k již zmíněné neexistenci soukromí mezi obyvateli romských osad bylo náročné 

vést osobní hovor. Vždy se okolo vyskytoval alespoň jeden další člověk, častěji však celá skupina 

lidí. Jelikož jsem se v rozhovorech pokoušel zjistit především to, jaká místa děti navštěvují a jakým 

způsobem je vnímají, osvědčilo se mi chodit s dětmi na tato místa a krom jejich odpovědí si všímat 

i jejich chování. Jednou jsem například šel se skupinou chlapců do blízkého lesa, jehož okraj je 

vzdálen přibližně 100 metrů od posledních chyšek. Přešli jsme zprvu přes mýtinu pokrytou odpadky 

a výkaly a po chvíli dorazili k lesu. Byl jsem rozhodnut, že se půjdu do lesa projít (a že přitom 

vyzkouším, jak budou děti reagovat) a tak jsem pokračoval směrem do hloubi lesa. Už po krátké 

chvíli se kluci začali vyptávat, kam že to chci jít, zastavovali se, opět kousek popošli, až mne 

nakonec přesvědčili (to už jsem zjistil, co jsem potřeboval), že se vrátíme do osady. Ještě předtím 

jsem však kluky „musel“ vyfotografovat, jak vítězoslavně stojí na pařezu nedávno pokáceného 
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stromu, či jak visí ve vzduchu přidržujíce se větví. 

Pelikán (2009) upozorňuje na to, že romské pojetí pravdy (čačipen) se liší od toho, které 

převládá v dnešní západní kultuře. Mezi Romy se nepovažuje za slušné říkat, co si kdo opravdu 

myslí, ale to, co by mohlo druhého potěšit. Neslušné je také říci „ne“. Zároveň se rozlišuje podle 

toho, s kým je hovor veden – nárok „nelhat“ se vztahuje hlavně na Romy samotné, méně pak na ne-

Romy. I proto jsme tedy musel být při kontaktu s účastníky mého výzkumu obezřetný, znovu          

a znovu si potvrzovat obsah výpovědí a ty pak srovnávat s vlastním pozorováním a s výsledky 

dalších výzkumných metod.

Skupinové diskuze s využitím techniky photo-elicitation

Skupinové diskuze se uskutečnili ve dvou třídách (7. a 8. třídě) na závěr výzkumu (po 

kreslení mentálních map i zhotovení fotografií pořízených částí účastníků). V diskuzích jsem 

uplatnil metodu photo-elicitation (Harper 2002) – ukazoval jsem dětem mnou pořízené fotografie 

různých míst z prostředí osady a jejího okolí a vyzval je, aby o jednotlivých fotografiích hovořily, 

tedy aby určitým způsobem interpretovaly jejich vizuální obsah. Clark-Ibáñez (2008) považuje 

metodu photo-elicitation za velice vhodnou při výzkumech s dětmi – těm totiž umožňuje stanovit 

jazykovou úroveň komunikace a tempo v jakém diskuze probíhá. V osmé třídě se diskuze 

zúčastnilo 8 dětí (včetně dvou, které samy předtím fotografovaly), aktivně (tzn. samostatným 

verbálním projevem) se jich do ní zapojovalo 4 až 5. Všechny děti z této třídy byly z osady. V třídě 

sedmé bylo diskuzi přítomno 12 dětí, z toho 8 dětí z osady. Aktivním způsobem se jí zúčastnilo 

opět přibližně 5 dětí.

Diskuze probíhala v obou třídách tak, že jsem zprvu s fotografií (kterých bylo celkem 11) 

obešel jednotlivé lavice (což bylo nutné vzhledem menší velikosti snímků) a pak se s dětmi snažil 

diskutovat o jednotlivých místech, které ta která fotografie zobrazovala. Výběr těchto míst jsem 

provedl na základě nakreslených mentálních map, vlastního pozorování a rozhovorů s dětmi. 

Většinou došlo k tomu, že děti z prvních lavic určitým způsobem fotografii „přečetli“ (nahlas ve 

stručnosti sdělili, co na fotografii je [„ihrisko“, „mlýn“, „voda“ atp.] či dali najevo určitou emoci 

[„ajajaj“ u fotografie odpadků]) a jak jsem pak procházel kolem dalších lavic, tak další z dětí pouze 

opakovali toto čtení – někdy aniž by si samy fotografii detailněji prohlédly. Hned na úvod je třeba 

říci, že jako autor výzkumu jsem byl výsledkem těchto skupinových diskuzí lehce zklamán – děti se 

příliš „nerozmluvily“, jejich výpovědi se po většinu času omezovaly na krátká, útržkovitá sdělení, 

navíc často tak trochu vynucená mými otázkami (které jsem pokládal, když všechny děti mlčely). K 

lepším výsledkům by možná přispělo, kdybych byl častěji kladl otázky vybízející k určité naraci 

(např. „jak to vypadá, když se jdete v létě koupat do „mlýna“?“ atp.), spíše než otázky přímé, které 



28

dětem dost možná připomínaly ty které dostávají ve škole v rámci vyučování a které si mohly 

spojovat s přesvědčením, že na ně existuje určitá správná odpověď. Této situaci samozřejmě 

nenapomáhal fakt, že se tyto skupinové diskuze odehrávali v těch samých školních třídách, kde se 

děti běžně učí. Tento problém však vyvstával i u dalších mnou užitých metod uskutečňovaných      

v rámci školy (k tomuto tématu např. Valentine 1999). Dále by zajisté bylo ku prospěchu věci, 

kdybych měl se zkoumanými dětmi v době uskutečňování těchto diskuzí dlouhodobější zkušenost, 

respektive pokud by ony měly dlouhodobější zkušenost se mnou a více mi důvěřovaly. Přestože 

jsem pro ně již rozhodně nebyl neznámým člověkem, tak jsem cítil v některých chvílích jejich       

(a vlastně do jisté míry i svůj) ostych. Dá se však předpokládat, že vztah možné důvěry dětí ke mně 

by měl v tomto konkrétním případě svá omezení – kvůli mému postavení „cizince“ a především 

„gadža“. 

Myslím, že k lepším výsledkům aplikace této metody by se dospělo, kdyby se diskuze 

odehrávala v menších skupinkách dětí, nejlépe sestavených samotnými dětmi na základě jejich 

preferencí. Jak dokládají četné publikace týkající se výzkumů s dětmi (např. Punch 2002, Valentine 

1999), volba a vyjednání prostoru pro uskutečňování výzkumu představuje vždy potíž a výzkum     

v rámci instituce školy má svá specifika na které je nutné brát zřetel. Přestože tedy tato metoda 

nepřinesla hlubší vhled do otázky percepce jednotlivých míst v rámci žitého prostoru dětí, přesto    

k tomto tématu poskytla určitá obecná data.

Skupinové diskuze (v páru či malé skupině) jsou dle Burnard (2002) vhodné při výzkumu      

s dětmi, protože ty se za přítomnosti svých kamarádů cítí být více uvolněny, navzájem se doplňují 

a reakce skupiny slouží do určité míry i jako ověření pravdivosti jednotlivých pronesených sdělení. 

Na druhou stranu si po vlastní zkušenosti myslím, že mnou popsané diskuze vedly k potlačení 

minoritních hlasů a tak k jisté konformitě odpovědí. Tomu by však možná šlo předejít poskytnutím 

více moci dětem při organizaci diskuzí (např. při sestavování skupin).

Ze skupinových diskuzí jsem pořídil zvukové záznamy, které jsem později přepsal 

prostřednictvím selektivního protokolu.
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Analýza a výklad

V úvodu této části práce se nejprve pokusím popsat mou vlastní tělesnou a emocionání 

zkušenost prostoru osady a jejího okolí. Při této snaze budu využívat i mnou pořízených fotografií. 

Následně budu analyzovat výpovědi dětí o jednotlivých částech, resp. místech jejich žitého 

prostoru.

Přicházím do osady

Do letanovské osady jsem poprvé zavítal na 

jaře roku 2009. Přestože v době tohoto mého 

pobytu jsem ještě netušil, že v osadě budu (přesně 

za rok) provádět výzkum, jehož výsledky v této 

práci prezentuji, tak se domnívám, že popisem 

této mé první návštěvy v osadě mohu lépe 

proniknout k tomu, jakým způsobem na mě dále 

pojednávaná místa a skutečnosti s nimi spojené 

působily. Společnost mi v této době dělaly dvě 

spolužačky. Do osady vede z vesnice asi dva 

kilometry dlouhá, neudržovaná betonová cesta. 

Ta je vlastně pokračováním hlavní silnice 

procházející obcí. Přes tuto návaznost jsem cestu 

chápal dvojím způsobem. Jakýsi symbolický předěl v mém vnímání tvořil podchod pod železniční 

tratí, který se nalézá na samém okraji zastavěné časti obce. Od tohoto podchodu se člověk může 

vydat buď směrem do jejího středu či směrem ke Slovenskému ráji a tedy k osadě. Vydá-li se 

druhým zmíněným směrem, potkává většinou už jen její obyvatele. Tato část cesty je tedy tak 

trochu jejich územím, náleží do jejich světa.

Kousek za obcí jsme na cestě narazili na dívku z osady, která se vracela ze školy. Začala se 

nás vyptávat kam jdeme (tato otázka mi pak byla položena ještě mnohokrát) a když jsme ji 

vysvětlili, že se jdeme podívat do osady, tak se    k nám připojila. Pamatuji si, že právě rozhovor     

s touto dívkou mne tak trochu nasměroval k tématu této práce. V jedné chvíli jsem totiž ukázal 

směrem k (alespoň pro mne) dechberoucímu panoramatu Vysokých Tater na horizontu a zeptal 

se jí, jestli se tam někdy byla podívat. Ona se však domnívala, že ukazuji na nejbližsí vesnici            

v uvedeném směru a odpověděla, že tam jednou bydlela 14 dní u tety. Na základě tohoto (a později 

dalších) rozhovorů jsem pak začal přemýšlet o tom, v jak rozlehlém prostoru se místní děti pohybují 

Obr. č. 1: Podchod pod železniční tratí.
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a jakým způsobem jej vnímají. Uvědomil jsem si, že prostorová zkušenost této dívky a většiny lidí 

z letanovské osady je svým způsobem daleko původnější než zkušenost nás, kdo žijeme ve velkých 

městech a kdo máme povědomí (přestože značně zkreslené) o místech na druhém konci planety. 

Většina lidí v Evropě žila ještě v předminulém století (a v některých oblastech je tomu tak dodnes) 

v malých vískách a jejich geografickým horizontem byla ves vedlejší, případně nejbližší větší 

město. Jak píše Jacques Le Goff, „většina lidí středověké západní Evropy má často po celý svůj 

život jako horizont okraj lesa“ (Le Goff 1991: 145). Tato situace se s koncem středověku 

nezměnila. Dívky si nadále nacházely muže v jedné z blízkých vsí (když mezi nimi zrovna nevládla 

nevraživost), či přímo tam, kde vyrostly. A takové je to pro dívky (a chlapce) z letanovské osady     

i dnes. Ty si navíc partnera většinou vybírají jen mezi svými příbuznými (Budilová, Jakoubek 

2008). I tato skutečnost je součástí toho, proč Marek Jakoubek slovenské romské osady nazývá 

enklávami tradiční společnosti (Jakoubek 2003).

Obr. č. 2: Osada.

Jelikož je osada „za kopcem“, vynoří se až asi v polovině cesty. To už jsou kolem cesty jen 

pole. V době této mé první návštěvy měli lidé z osady – asi především děti – v oblibě zapalovat 
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trávu kolem zmíněné cesty a i jinde v okolí osady (nevím zda se tehdy jednalo o jinak celkem běžné 

pálení odpadků či jen o kratochvíli). Člověk tak následoval spálenou zem a osada už z dálky pěkně 

„doutnala“. V žertu jsme ji v té chvíli označili za „Mordor“4. Z dálky se osada zdá být poměrně 

malá, sám bych rozhodně nehádal, že v ní žije okolo 850 lidí (Jakoubek, Hirt 2008). Jak jsme se 

přibližovali, začali se nám detailněji vyjevovat určité prvky a od sebe odlišitelná místa. Všimli jsme 

si dětí na louce u lesa, dětí hrajících fotbal na bližším plácku za potokem, samotného potoka 

oddělujícího prostor osady od cesty, odpadků, strohosti, ale i jisté malebnosti chyšek, dětí 

nabírajících vodu u studny, dalších dětí, které nás spatřili a utíkali naším směrem ... Jak je patrné, 

právě dětí si člověk na první pohled všimne ve venkovním prostoru nejvíc. To je samozřejmě dáno 

především tím, že tvoří zdaleka nejpočetnější skupinu obyvatel osady. Za další důvod bych označil 

skutečnost, že dospělí tráví většinu času buď v chyškách (ať už doma, či po návštěvách                    

u příbuzných), či mimo prostor samotné osady (v rámci obstarávání věcí – především v případě 

mužů).

Obr. č. 3: … a tak jsme ji následovali a pronikali do nitra osady …

Dívka se kterou jsme si po cestě povídali nás pozvala k sobě domů, a tak jsme ji následovali 

a pronikali do nitra osady, sledováni desítkami očí a doprovázeni početnou skupinou dětí. Tvořili 

                                                
4) Sídlo černokněžníka Saurona v Tolkienově knize Pán Prstenů.
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jsme zvláštní průvod. Děti se nás vyptávaly na vše možné, prosily o „cukriky“, pobíhaly okolo        

a  soupeřily mezi sebou o to, kdo lépe upoutá naši pozornost; některé menší se nás chytily za ruku, 

usmívaly se na nás a zkoumavě si nás prohlížely. Z poza oken nás sledovali dospělí, ženy někdy      

s batoletem v rukou. Jelikož jsem měl v rukou fotoaparát, mnohé děti se dožadovaly toho, abych je 

vyfotil. A tak jsem měl poprvé možnost vidět, jak je akt fotografování mezi obyvateli osady 

populární. Především děti se chtějí fotit neustále: Chtějí mít fotku s jedním kamarádem („my 

dvaja“), pak s druhým, pak samostatně, pak s celou další skupinou ... Vidí-li, že se člověk chystá 

fotografovat, nadbíhají mu, různě se nastavují, pózují. Je tedy náročné někoho vyfotografovat         

v přirozeném postoji, například při určité činnosti. Jakmile si takový člověk povšimne fotoaparátu, 

začínají obvykle zmíněné „tance“ (tak je tomu však do určité míry asi všude). Po vyfotografování se 

lidé často ptali, kdy jim fotky doneseme. Během provádění výzkumu jsem několikrát fotografie 

nechal vytisknout a určitým lidem je skutečně donesl. Myslím, že to do určité míry napomohlo mé 

důvěryhodnosti mezi lidmi – viděli, že jsem splnil, co jsem slíbil. Nevím nakolik si pak skutečně 

mých fotografií považovali, každopádně jsem však skoro v každé navštívené chyšce viděl fotografie 

členů rodiny pověšené (někdy i zarámované) na zdi, či postavené za sklem vitríny. Že jsou 

fotografie (a místa jejich vystavení) určitým způsobem pro lidi z osady významné naznačuje i to, že 

je některé děti účastnící se mého vyzkumu vyfotografovaly (viz. dále).

Jak jsme postupovali stále dál a výš (osada je postavená ve svahu), proplétali jsme se mezi 

jednotlivými chyškami, mezi kterými se nám otevíraly zvláštní, do té doby skryté prostory, které od 

sebe byly vizuálně oddělené například visícím prádlem. Většinu doby jsme šli po bahnité zemi.      

A tak jsme si dávali pozor na to, kam šlapeme, občas něco zlehka obešli, občas přešli přes (pro ten 

účel) na zemi položená dřevěná prkna. Jak jsem se přesvědčil později, především v době dešťů je 

prostor osady celý rozbahněný a chůze v něm není snadná. Hlavně na určitých místech, kde se musí 

překonat určité převýšení, se člověku ne vždy podaří se nezašpinit. Čeho jsem si také všiml hned 

během této první návštěvy, byla přítomnost psů. Je těžké si jich nevšimnout – je jich mnoho a často 

kolem člověka zlověstně krouží a štěkají. Děti se jich patrně nebojí a umí je rázně okřiknout. Často 

jsem v osadě viděl zcela malá, patrně čersvě narozená štěňata, jak slouží jako hračka pro 

(především) menší děti (a tyto jejich hry někdy hraničí s týráním). Nebezpečnost místních psů se 

projevila v době provádění mého výzkumu, kdy jeden z nich kousnul člověka, co byl v osadě na 

návštěvě u jedné rodiny. Po tomto incidentu jsem si psů začal všímat ještě víc – pamatuji si, že když 

jsem jednou přicházel do osady po zmíněné cestě, tak mne jeden pes vytrvale pronásledoval a tím 

značně znervózňoval. V té chvíli jsem byl schopný vnímat jen to, jak je ta (v mých představách) 

krvelačná bestie ode mne daleko, přemýšlet jen o tom, jak se mám zachovat a jestli jsem očkovaný 

proti vzteklině. U dětí z osady jsem však žádné takové potíže nezaznamenal, psi si na ně patrně 

netroufnou. Možná, že ten mrtvý pes, kterého jsem jindy viděl v příkopu u cesty, si troufl.
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Když jsme došli do chyšky, kde bydlela rodina dívky, tak nás její matka uvítala a nabídla nám 

čaj. Početná skupina dětí, co s námi absolvovala cestu přes osadu zůstala na prahu dvěří (a za okny) 

a pozorovala dění odtamtud. 

Obr. č. 4: Lidé pozorující dění od prahu dveří.

Dovnitř s námi vstoupila jen ona dívka a ještě jedna její příbuzná. Vnitřní prostor chyšek je 

často velice prostý – někdy jej tvoří jen postel, kamna a stůl sloužící jako kuchyňská linka. Jindy 

však nechybí „skutečná“ kuchyňská linka, prosklená vitrína, stůl, křesla, gauč, televize, koberce na 

zdech a množství různých barevných plakátů a fotografií. K elektronickým přístrojům nutno dodat, 

že jsou v osadě napájeny autobateriemi – jak již bylo zmíněno, osada není elektrifikována. Stejně 

tak chybí vodovod či kanalizace. Když jsme dopili čaj a zakončili hovor s hostitelkami (manžel v té 

době nebyl doma), tak jsme se rozloučili, poděkovali (přestože se, jak víme, u Romů neděkuje)       

a zamířili do blízkého národního parku „vydechnout si“ a utřídit si myšlenky.

Až při mém druhém pobytu v Letanovcích (bydlel jsem vždy na faře místního kostela a do 

osady každý den docházel), během samotného provádění tohoto výzkumu, jsem se dostal na další 

místa, která se pak ukázala být součástí žitého prostoru místních dětí. Jde jednak o prostranství za 

potokem sloužící chlapcům jako fotbalové hřiště, o trochu vzdálenější louku u lesa, o samotný les 

(či spíše jeho okraj), o místo dětmi nazývané „mlýn“ (na okraji Národního parku Slovenský ráj, kde 
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se nachází most přes řeku Hornád), kam se chodívají v létě koupat a několik málo dalších míst.      

Z míst v intravilánu obce Letanovce zmiňuji základní školu Juraje Sklenára, kterou navštěvuje 

většina z účastníků mého výzkunu. Na několik více vzdálených míst, které se ukázaly být součástí 

žitého prostoru dětí (a které se objevily především na jejich mentálních mapách), jsem během svého 

výzkumu sám nezavítal. O tom, jak tato místa vnímají děti z osady pojednávám v dalších kapitolách 

této práce. Zde bych rád ve stručnosti naznačil, jakým způsobem jsem je vnímal já.

Potok protékající okolo osady nepůsobí příliš výrazným dojmem. Krom toho, že v místě 

osady není při běžném průtoku vody jeho proud příliš silný a že jeho koryto není moc široké, je to 

možná i tím, že je značně zaneřáděný odpadky, které jeho pramen zčásti zakrývají. Voda samotná 

bývá spíše stojatá a působí špinavým dojmem. Jelikož téměř celý druhý týden mého výzkumu 

pršelo, tak jsem viděl, že když se tento potok rozvodní, tak o sobě dává vědět daleko více. Jelikož je 

osada postavená ve svahu, tak jejím obyvatelům žádné povodně přímo nehrozí, ale rozvodněný 

potok jim i tak znesnadňuje situaci. Mne samotného na druhou stranu břehu v této době přenesl      

v holinkách obutý mladík – naskočil jsem (tak jako jiní) na jeho záda a nechal se jím přenést.

Obr. č. 5: Hřiště.

Plácek, který slouží (pravděpodobně jen chlapcům) především jako fotbalové hřiště se 

nachází za můstkem překlenujícím potok. Kovové zábradlí tohoto můstku je často lidmi z osady 
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využíváno pro čištění a sušení koberců. Samotné hřiště (jak plácek chlapci nazývají) je tvořeno 

(víceméně) rovnou travnatou plochou, oddělenou ze dvou stran korytem potoka a z jedné strany 

vyšlapanou cestou. Když zrovna neprší, tak na hřišti téměř stále někdo je. Častěji menší kluci, ale 

někdy i starší. Fotbalové branky jsou tvořeny dřívkami zapíchnutými do země, míč donese vždy 

někdo z kluků (zdaleka ne každý jej vlastní). V zemi jsou sice občas různé výmoly a nerovnosti, ale 

v zásadě plocha jako hřiště pro fotbal vyhovuje.

Obr. č. 6: Louka.

Navazující travnatá plocha dále od osady (ale stále od ní na dohled) a blíže k lesu 

představovala v mém vnímání další význačné místo. Chápal jsem jej jako přirozeně oddělené          

z jedné strany vyšlapanou cestou (vedoucí do obce Hrabušice), z dalších dvou stran pak stromy,

resp. lesem. Na straně, která je nejblíž k osadě jsem si povšiml pěkného a mohutného listnatého 

stromu (trochu se divím, že ještě stojí – možná jeho dřevo není vhodné na podpal). Děti si sem 

chodívají hrát a v době provádění mého výzkumu (tedy na začátku dubna) jsem je vídával, jak 

sbírají šťovík. Ten buď na místě konzumují, či ho – jak vyplynulo z jednoho rozhovoru 

prováděného během sběru – nosí dospělým zpět do osady (ve zmíněném rozhovoru měl být 
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donesen tetě). Na okraji lesa je postavena chata „Vierka“. Nikdo v ní trvale nežije, ale jeden muž    

z blízké vesnice ji chodívá udržovat a kontrolovat. Zprvu jsem o tomto muži mezi dětmi slýchal 

různe zvěsti, které naznačovaly, že se jej z různých důvodů bojí (měl mít pušku, bít je atp.), avšak 

poté jsem jej jednoho dne u chaty zastihl a velké množství dětí se s ním bavilo a jeden chlapec        

z osady mu dokonce s něčím vypomáhal. Muž mi v rozhovoru řekl, že v loňském roce několik lidí 

z osady chatu vykradlo a tak jí teď jezdí kontrolovat častěji. Verze lidí z osady hovořila o tom, že si 

tam děti hrály a situace byla mylně vyložena jako vloupání.

Jeden den, krátce po mém příjezdu, jsem si na této „louce“ (jak místo děti nazývají; jako 

„louka“ je však patrně označována i travnatá plocha blíže osady, vedle hlavní cesty) – spolu            

s dalšími lidmi z fakultního kurzu „Terénní antropologická praxe“ (kteří v letanovské osadě během 

prvního týdne mého výzkumu prováděli genealogický výzkum) – s dětmi hrál skoro celé 

odpoledne. Děti běhaly, skákaly a kutálely se. Některé činnosti byly iniciovány námi, s jinými 

přišly ony samy. Otevřený prostor louky vyzývá k pohybu – člověka přepadá touha se rozeběhnout. 

Jak upozorňuje Šizling (2004), prostor lesa i stepi (či v tomto případě louky) poukazují k určité 

možnosti pohybu. Jejich vnímání je však odvislé od toho, kdo je vnímá – otevřený prostor může na 

někoho působit svobodně, jiný se v něm může cítit stísněně. Na mne každopádně tento prostor 

působil osvobozujícím dojmem. Bylo tomu možná i proto, že jako obyvatel pražského sídliště jsem 

(bohužel) zvyklý se pohybovat v prostorech všemožně uzavřených a oddělených a že se málokdy 

dostanu do prostoru takto otevřeného, jehož půvab je navíc umocňován horským panoramatem na 

horizontu, vůní trávy a lesa a tichem okolní krajiny.

Les od kterého je okraj osady vzdálen přibližně sto metrů a který již je součástí Národního 

parku Slovenský ráj představuje další „místo“, které jsem ve svém procházení prostorem okolo 

osady pochopil jako význačné. Les nad osadou (či u zmíněné louky) jsem vnímal jako jednotný 

prostor, bez toho, abych v jeho rámci rozlišoval něčím specifická místa (kromě dále zmíněné lesní 

cesty vedoucí ke „mlýnu“, kterou však v rámci tohoto rozboru chápu samostatně jako zvláštní 

prvek). Jak se ještě budu snažit později ukázat na mém výzkumném materiálu, zdá se, že takto les 

nerozdělují ve svém vnímání ani děti z osady. Respektive je možné, že v jeho rámci (hlavně starší 

děti) rozlišují na základě činnosti kácení stromů, což mi však – vzhledem k jejich povědomí            

o nelegálnosti této aktivity – nesvěřily. To, na jakém základě muži z osady vybírají jaké stromy 

(rostoucí na jakých místech) pokácí, jsem nikterak nezjišťoval. Vzhledem k etické problematičnosti 

tohoto tématu bych se v takto pojaté práci tak jako tak vyhnul uvádění informací tohoto typu.         

V lesích okolo osady jsem každopádně viděl mnoho čerstvě pokácených stromů. Skutečností, že si 

místní lidé opatřují dřevo v prostoru Národního parku je ostatně letanovská osada „proslavená“ 

(Jurová 2008).

Lesní cestu do (dále pojednávaného) „mlýna“ jsem vnímal především esteticky – jako pěkný 
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prostor pro procházku přírodou. Když o ní teď přemýšlím, vybavuje se mi také ticho a klid, protože 

právě sem jsem se uchyloval ve chvílích, kdy jsem si chtěl něco poznamenat do terénního deníku, či 

kdy jsem toužil být chvíli o samotě. Děti mne sem většinou nenásledovaly, protože – jak ještě 

ukážu – sem běžně nejsou zvyklé chodit. To jsem brzy pochopil a takto toho využíval.

Kolem cesty teče již zmiňovaný potok (v těchto místech má silnější proud a už není skoro

vůbec zanesen odpadky), který příjemně zurčí a spolu se zvukem větru opírajícího se do korun 

stromů vytváří příjemnou kulisu pro chůzi. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti Letanovského mlýna 

nachází několik chat, tak je cesta uzpůsobena automobilům. Za celou dobu mého výzkumu jsem zde 

však žádné auto neviděl (vyježděné „koleje“ však ano). Když jsem mluvil se správcem několika 

zdejších chat, tak si stěžoval, že Romové narušují v místě, kde automobily musí přejet přes potok 

svou činností příjezdovou cestu. Dále mluvil o tom, že zatímco dříve měli Romové z osady 

dovoleno navštěvovat místní bufet, tak dnes je stanovena pomyslná hranice za kterou mají zakázáno 

chodit. Ta se má nacházet v místě křižovatky cest, kde si člověk může zvolit buď cestu k blízkému 

mostu přes řeku Hornád, cestu zpět směrem do osady či právě cestu k bufetu (v jehož blízkosti se 

nacházejí uvedené chaty). Zdá se, že děti z osady tuto symbolickou hranici respektují a asi ji ani 

nevnímají jako výrazně omezující, protože do těchto míst chodívají patrně jen v létě za účelem 

koupání.

Cesta – alespoň na mne, kdo zná i zbytek místního národního parku – působila také jako 

předzvěst dalších míst, která je možné navštívit. Je tak trochu vstupní branou do jiného světa – do 

světa, kde by se člověk měl chovat určitým způsobem, kde si člověk začne víc všímat určitých věcí 

a na jiné třeba na chvíli zapomene. Když po této cestě jde – alespoň ve směru od osady – nějaký 

turista (ti však tento přístup do Slovenského ráje, možná že zčásti i kvůli přítomnosti osady, moc 

nevyužívají), je asi většinou pln energie (vyšel brzo ráno, aby toho co nejvíce stihl) a očekávání. Jak 

ještě dále detailněji zmíním, děti z osady tyto možnosti, které cesta otevírá (a které jsou ostatně 

zhmotněny v podobě turistických ukazatelů) patrně nevnímají, či pro ně nejsou zajímavé.

Zmíněný most přes řeku Hornád, respektive přilehlé břehy řeky samotné, lidé z osady 

nazývají „mlýn“. Samotný Letanovský mlýn je ve skutečnosti umístěn o několik stovek metrů dál, 

v onom pro Romy „zakázaném“ směru. Do „mlýna“ se děti z osady chodívají za teplého počasí 

koupat. Jelikož se můj výzkum uskutečnil na počátku jara, tak jsem této činnosti sám přítomen 

nebyl. Zúčastnila se jí však Eva Kosinová, která se po dubnovém výzkumu (v rámci zmiňovaného 

kurzu) do osady v létě navrátila a týden žila přímo u jedné z rodin. K jejímu pozorováním se vrátím 

až budu o tomto místě pojednávat na základě (verbálních i obrazových) výpovědí dětí.
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Obr. č. 7: „Mlýn“. Na fotografii vlevo je vidět rozcestí, které pro lidi z osady představuje 
symbolickou hranici – po cestě vedoucí doprava, směrem k bufetu, mají zakázáno chodit. Druhá 
fotografie zobrazuje kamenný most přes řeku Hornád, u kterého se děti v létě koupou.

Nejvýraznějším prvkem tohoto místa byl pro mne bezpochyby samotný kamenný most. Jeho 

kamenné zábradlí člověka vybízí, aby se na ně posadil. Může si tak vychutnávat rozhled na okolní 

lesy a poslouchat proud řeky tekoucí pod ním. K jejím břehům se nesestupuje úplně snadno, na 

obou stranách je nutné zprvu opatrně slézt po příkrém srázu. Samotné břehy však poskytují alespoň 

trochu rovného povrchu a tak usnadňují přístup do vody. Ta je pravděpodobně relativně studená      

i v letních měsících, což však dětem z osady patrně nevadí.

Základná škola Juraja Sklenára, kde jsem uskutečňoval část výzkumu mi tak trochu z venku svou 

„krabicovitou“ architekturou připomínala základní školu, kterou jsem sám navštěvoval. I její vnitřní 

prostory jsem jakoby poznával – prostorné chodby zdobené výtvarnými díly žáků, linoleum, 

mřížované zábradlí u schodů. Narozdíl od školy, kterou jsem navštěvoval já, je zdejší škola 

katolická a tak nechybí obrazy zpodobňující Ježíše Krista. Navíc se ve škole každé čtvrteční ráno 

koná bohoslužba. Při ní jsou „bílé“ a „romské“ děti prostorově odděleny – každá ze skupin je 

usazena na jedné straně od oltáře, uprostřed stojí diákon. Děti jsou na základě své etnické 

příslušnosti rozděleny i v rámci tříd – třídy jsou tedy buď „bílé“, či „romské“. Do romských tříd 

chodí jak děti z osady, tak ze samotných Letanovců či blízkých Arnutovců. Skripnik (2008) 

nicméně uvádí, že někdy jsou romští žáci přeřazeni do „bílých“ tříd. Ve třídách, kde jsem 

uskutečňoval výzkum panovala příjemná a uvolněná atmosféra. Zvláště v těch, které byly vedeny 

stejnými vyučujícími již od prvního ročníku, bylo znát, že mezi nimi a dětmi panuje vzájemná 

důvěra. Nebylo pak pro mne takovým překvapením, že mnoho dětí ve svých výpovědích dávalo 

najevo, že ke škole – jakožto význačnému místu jejich žitého prostoru – chovají kladný vztah.
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Obr. č. 8: Lavice připravené na bohoslužbu. Na lavicích vpředu sedávají děti „romské“, vzadu pak 
děti „bílé“.

Celkově se v mém vnímání osady a krajiny v jejím okolí mísil úžas nad její malebností           

a fotogeničností s jistým smutkem z toho, jak s určitými prvky krajiny obyvatelé osady zachází. 

Tím se nesnažím nikterak hodnotit jejich přístup k přírodě. Chci jen objasnit – a pojmenovat –

jakým způsobem jsem celek místní krajiny, do které osada patří, vnímal.

Malebnost krajiny se pro mne vyjevovala především ve chvílích, kdy jsem se dokázal 

soustředit na její celistvost. Zvláště když zapadalo Slunce, odpadky v okolí osady se schovaly do 

temnot nadcházející noci, na horizontu se tyčilo panorama Vysokých Tater a z komínů chyšek 

stoupal dým, jsem se neubránil jistému estetickému úžasu. Tatry jsou však vidět jen když je dobrá 

viditelnost (a ta v době mého výzkumu panovala jen sporadicky) a většinu času jsem se v prostoru 

osady a jejího okolí musel neustáĺe soustředit spíše na to, kam šlapu, abych se vyhnul místům, kam 

lidé z osady chodí vykonávat potřebu či na to, abych si před místními vymyslel dobrou výmluvu     

a mohl být chvilku o samotě. Když jsem byl obklopen houfem dětí, tak jsem si mohl jen málokdy 

dovolit takto esteticky poodstoupit a vnímat krajinu výše uvedeným způsobem. 

Sám se považuji za člověka, který svět vnímá do velké míry „vizuálně“ (což se mj. projevuje 

v mé zálibě ve fotografování) a to jistě značně ovlivnilo způsob, jakým jsem jednotlivá, zde 
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popsaná místa vnímal a zčásti i jaké jsem jim přikládal významy.

Domov, cesty od něj a k němu

Domov představuje prvek, který je na mentálních mapách dětí zastoupen nejčastěji. Je 

většinou zpodobněn jako čtvercová budova s trojúhelníkovou střechou, tedy způsobem, jak jsem se 

já sám (a asi obecně děti v západní kultuře) učil v dětství „dům“ kreslit. Chyšky v osadě však          

v zásadě takto skutečně vypadají – jde většinou o prosté dřevěné domy (tvořené často jen jedním 

pokojem) s plechem pobitou střechou. Děti většinou svou kresbu domem/domovem začínaly a také 

tento prvek oproti prvkům jiným často určitým způsobem zdůraznily – buď jeho větší velikostí, 

propracovaností, významnějším umístěním, či barevným provedením. Jako popisek se                     

u domu/domova nejčastěji objevují slovní spojení „tu bývám“, „môj dom“, „náš dom“ či „rodinný 

dom“.

Obr. č. 9: „Som odfotila osadu, lebo tam bývám.“

Narozdíl od výkresů mentálních map, kde osada nebyla nikým znázorněna ve svém celku, 

byla na fotografiích dvěma dětmi takto zaznamenána. V jednom případě však popisek u fotografie 

(na které je vidět celek osady společně s přístupovou cestou a okolní krajinou), mluví pouze            
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o v dálce stojícím automobilu a o tom, kdo jej vlastní (spolužákův otec). Pohled na fotografii (a její 

srovnání s dalšími fotografiemi autorky) však naznačuje, že autorce mohlo jít skutečně o to, zachytit 

celek osady společně s okolní krajinou. O tomto záměru informuje popisek u druhé z fotografií, na 

které je celek osady zachycen (obr. č. 9).

Dům/domov je často nakreslen jako výchozí bod pro vztahování se k dalším přítomným 

prvkům – místům. To je autory map vyjádřeno především tím, že z něho vychází cesty k dalším 

nakresleným místům. 

Obr. č. 10: Chlapec z páté třídy nakreslil zprvu na prostředek papíru svůj domov. Jak lze z výkresu 

vytušit, zprvu jej nakreslil větší, aby jej pak vygumoval a nakreslil poměrně malý. Vzhledem k jeho 

umístění v rámci výkresu a skutečnosti, že z něho na všechny strany vybíhají cesty v podobě šipek, je 

ale bezpochyby ústředním bodem výkresu. Nakreslený dům/domov je také více propracovaný než 

ostatní podobné obrazové prvky. Další nakreslená místa představují školu, louku, hřiště, les, kostel 

a Polsko (zpodobněné ve formě domu), kde prý byl autor kresby se svým otcem, který tam krátce 

pracoval. Nejsem si jist, jak interpretovat šipku vedoucí od domu/domova ke Slunci (která se 

nachází i na výkresech dalších dvou chlapců, kteří ve třídě seděli v blízkosti autora tohoto výkresu).
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Obr. č. 11: Čtrnáctiletý chlapec nakreslil svůj domov do horního rohu svého výkresu. Z tohoto 

místa se pak v rámci výkresu vztahuje k místům ostatním – hřišti, vesnici, škole, vodě a lesu. 

Přestože například budovu školy zpodobnil jako několikrát větší než jeho dům/domov (což 

samozřejmě platí i ve skutečnosti), tak je z výkresu patrné, že výchozím bodem jeho žitého prostoru 

je jeho domov.

Nakreslené cesty přitom nevyjadřují jen skutečně existující prostorovou propojenost 

jednotlivých míst („opravdové“ cesty), ale především propojenost míst v rámci žitého světa dětí 

(jejich vztahování se k různým místům). Právě druhý typ totiž na výkresech dětí zdaleka převládá 

nad typem prvním. Cesty jsou zpodobněny několikerým způsobem – jedná se buďto o jednoduché 

čáry spojující místa, o prokreslené cesty mající určitý „povrch“, či o šipky směřující od jednoho 

místa ke druhému (typicky od domova k jiným místům). Zvláštní typ nakreslených cest představují 

ty, které jsou spojené s určitou činností (např. „prechádzka“) či konkrétní, skutečnou cestou („cesta 

do dědiny“, cesta do „mlýna“), která je však zpodobněna odděleně od ostatních míst. Tyto cesty tak 

v rámci výkresů nepředstavují spojení dvojice míst, ale jsou určitým význačným „místem“ samy     

o sobě. Ještě jiný typ cesty pak představuje ta, která je na několika výkresech spojena                       

s domem/domovem a vede od něj buďto na okraj výkresu či je náhle, „po chvíli“ ukončena. Opět se 
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tak v tomto případě nejedná o pojítko mezi různými místy, ale pravděpodobně o jakousi imaginární 

cestu vedoucí k domovu a tedy s ním spojenou.

Některé děti nakreslená místa pomocí cest nespojily. Jejich výkresy tak jsou souborem od 

sebe oddělených obrazových prvků představujících jednotlivá místa (popř. věci nebo činnosti). 

Jelikož však bývá i na těchto výkresech domov určitým způsobem zvýrazněn, tak můžeme uvažovat 

o pomyslných spojnicích mezi ním a dalšími místy. Tato spojení jsou někdy navíc zdůrazněna 

prostřednictvím popisků užívajících slovesa, která vyjadřují pohyb – např. „tu ráda chodím k mojej 

tetě“, „do lesa chodíme“, „do kostela“ či „ku sestre“ (u posledních dvou příkladů je sloveso 

nevyjádřené).

Na mapách některých dětí (vždy se jednalo o dívky) je domov téměř jediným nakresleným 

prvkem. Jeho důležitost je navíc často zdůrazněna velikostí, propracovaností či vybarvením.

Obr. č. 12: Dívka z paté třídy nakreslila pouze velký dům znázorňující její domov, k domu 

přiléhající barevný plot (či cestu) a dvojici stromů znázorňujících les. Zbytek výkresu tvoří země     

a nebe. Je příznačné, že stromy na tomto výkresu nedosahují ani do poloviny „výšky“ domu. 

Zajímavé je také to, že dům je zpodobněn bez dveří a že stromy jsou nakresleny jako listnaté, 

přestože lesy v okolí osady jsou tvořeny stromy jehličnatými. Druhá zmíněná skutečnost však může 

mít souvislost s tím, jaké stromy autorka „umí“ nakreslit.
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Jak ještě budu zmiňovat dále, na některých výkresech jsou domy příbuzných (někdy                

i kamarádů) propracované stejným způsobem jako prvek domova. I v těchto případech však 

dům/domov zaujímá v rámci prostoru výkresu dominantní postavení a také byl i v těchto případech 

většinou nakreslen jako první obrazový prvek.

Jeden jedenáctiletý chlapec nezpodobnil domov ve formě domu, ale nakreslil vedle sebe 

stojící postavy své nukleární rodiny (otce, matku, bratra a sám sebe). Význačnost tohoto 

zpodobnění domu/domova je umocněna tím, že na většině ostatních výkresů nejsou postavy lidí      

s tímto prvkem spojeny. Domnívám se, že je to tím, že rodinní příslušníci jsou na výkresech jaksi 

schováni uvnitř nakreslených chyšek a že domov zpodobněný ve formě domu v sobě rodinné 

příslušníky implicitně obsahuje. To, že se v rámci výkresů nevyskytují v prostoru okolo chyšky 

ostatně odráží skutečnou situaci, tak jak jsem ji pozoroval – dospělí jsou po většinu času uvnitř 

domu (popřípadě obstarávají věci relativně daleko od domova – ve vesnici, lese atp.) a děti se 

pohybují na různých (dále pojednávaných) místech v rámci osady a v jejím bezprostředním okolí. 

Na druhou stranu jsou určité činnosti vykonávány i na místech v blízkosti chyšek – například sekání 

dřeva či věšení prádla. Jde však primárně o práce dospělých lidí. Vyjímku z výše řečeného tvoří 

výkres jedné třináctileté dívky, která nakreslila postavu dívky či ženy stojící ve dveřích jejího 

domu. Vzhledem k tomu, že dveře (a i v nich stojící postavu) vybarvila modrou barvou, by se 

mohlo jednat i o zobrazení prosklených dveří skrze něž postava vyhlíží ven. Tuto možnou 

interpretaci (bohužel v tomto případě nepodpořenou verbální či textovou výpovědí autorky výkresu) 

uvádím proto, že hledění skrze okna či prosklené dveře z vnitřního do venkovního prostoru jsem při 

svém vlastním procházení osadou pochopil jako význačný typ vztahování se k venkovnímu dění. 

Tyto výjevy byly dětmi zachyceny i na fotografiích. Důležitost dobrého „výhledu“ (ve smyslu 

přehledu o tom, co se kde děje, resp. co kdo dělá) zmiňuje v souvislosti s obyvateli romských osad 

Pelikán (2009).

Obr. č. 13 a 14: Autoři těchto snímků zaznamenali své příbuzné z okna, resp. za oknem domu.
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Na několika mapách není domov zastoupen vůbec. Autoři těchto map většinou ve svém 

výkrese zaznamenali pouze jedno či dvě místa. Jedna dívka například na téměř polovinu prostoru 

výkresu  nakreslila budovu školy (kterou i nakreslila jako první obrazový prvek). Objevil se však     

i výkres jedenáctileté dívky, která zpodobnila řadu různých míst, ale jako jedinou stavbu (vedle 

školy) zaznamenala dům své babičky. Na výkresech dvou chlapců z 5. třídy (kteří seděli při kreslení 

vedle sebe a jejichž výkresy se v mnohém podobají) se dokonce nevyskytuje jediný prvek, který by 

se nacházel přímo v prostoru osady.

Ani v jednom případě autoři fotografií nezaznamenali celek svého domu zvenčí. Jedinou 

fotografii, která zachycuje v první řadě celek domu (umístěného v osadě), pořídila jedna z dívek, 

která vyfotografovala dům, ve kterém bydlí její babička. Dalších několik fotografií (pořízených 

čtrnáctiletým chlapcem) pak například zobrazuje dvojici lidí stojících vedle sebe a před určitou 

chyškou (jen v jednom případě však před jejími dveřmi). Jelikož jsem od autora těchto fotografií 

nezískal jeho popisky k nim, tak není možné jednoznačně určit, s jakým záměrem byly tyto 

fotografie pořízeny. Z fotografií samotných je však patrné, že cosi vypovídají o vztahu 

zaznamenaných lidí k místu, kde byly pořízeny.

Obr. č. 15 a 16: Fotografie umístěná napravo zachycuje autorovu příbuznou, patrně před jejím 

domem. Kuchyňský váleček v ruce napovídá, od jaké činnosti k tomuto fotografování odběhla. Na 

téměř totožné fotografii, která chronologicky této předcházela, je zachycen autorův bratranec         

a u jeho nohou stojící malé dítě. Bratranec má namísto válečku v ruce kuchyňský nůž. Vzhledem        

k tomu, že na těchto fotografiích není stavení, před kterým lidé stojí vidět ve větším celku, je 

nejasné, zda mělo hrát výraznější roli v „příběhu“, který nám fotografie vypráví.
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Obr. č. 17: Na této fotografii se nechal zpodobnit jeden z autorů fotografií se svou příbuznou, 

pravděpodobně matkou. Vzdálenost člověka, který fotografii pořizoval od fotografovaných lidí, 

jejich vlastní tělesný postoj a umístění v prostoru naznačují, že bylo záměrem vyfotografovat scénu 

tak, aby vedle lidí zachycovala i celek stavení, před nímž stojí. Výmluvná je pozice těla zachycených 

lidí – narovnaný postoj, ruce podél těla, (lehce usměvavý) pohled směrem k fotografovi. Vzhledem 

k nedostatku dalších kontextuálních informací je obtížné interpretaci dále rozvinout, zdá se však být 

pravděpodobné, že jsou tito lidé vyfotografováni před svým domem. Není však zcela jasné, proč se 

nechali vyfotografovat před jeho zadní stěnou.

Větší množství tohoto typu fotografií (tedy takových, které přímo vypovídají o určitém vztahu 

lidí k zobrazenému místu) bylo pořízeno uvnitř chyšek, patrně především v těch jejich častech, které 

jsou lidmi, kteří v těchto chyškách žijí považovány za „pěkné“, či určitým způsobem významné, 

popřípadě prestižní. Na těchto fotografiích tak lidé „pózují“ před obytnými stěnami s prosklenými 

vitrínami či před zdmi, kde jsou pověšeny různé rodinné fotografie, barevné plakáty či nástěnné 

koberce.
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Obr. č. 18

Obr. č. 19
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Na obrázku č. 18 autor zachytil svoji sestru, jak stojí před dřevěnou obývací stěnou, která obsahuje 

mnoho zásuvek, šuplíků a také prosklené vitríny. Vidíme pečlivě uspořádané keramické soupravy, 

vedle sebe postavené talíře, sošky, sadu různých skleniček, čistící sprejů atd.. Zvolená kompozice 

obrazu, jakožto i tělesný postoj dívky, nám prozrazuje, že bylo patrně záměrem autora 

vyfotografovat scénu tak, aby bylo zdůrazněno, kde byla fotografie pořízena.

Na obrázku č. 19 vidíme samotného autora, který se nechal vyfotografovat u kuchyňské linky a před 

sťenou na které je pověšeno množství rodinných fotografií. Vidíme také televizi (připojenou             

k autobaterii), koberec na stěně, či zavěšenou keramiku. Tělesný postoj chlapce prozrazuje, že šlo   

o inscenovanou událost, pravděpodobně s cílem zpodobnit chlapce na tomto konkrétním pozadí.     

Z autorova popisku k fotografii se dozvídáme, že fotografii pořídil jeho otec a že zobrazuje jeho 

samého „doma“.

Obr. č. 20: V popisku autorka stručně uvádí důvod pořízení fotografie: „Lebo tam žijem a bývám“.

Domov se nám tak z fotografií vyjevuje jako místo, se kterým se děti účastnící se výzkumu 

určitým způsobem identifikují, na které jsou možná určitým způsobem pyšní. Skutečnost, že většina 

fotografií, kde je toto nějak manifestováno byla pořízena uvnitř chyšek dost možná souvisí s tím, že 

mezi dětmi pravděpodobně převládá vnímání chyšek jako něčeho ne příliš hezkého. Když jsem se 
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dětí při skupinových diskuzích ptal na to, co se jim v prostoru osady nelíbí, tak právě domy 

zmiňovaly na prvním místě.

Zdá se, že význačným místem v rámci domova je pro (alespoň některé) děti stěna, kde jsou 

pověšeny rodinné fotografie. Kromě výše zmiňovaných fotografií, na nichž jsou lidé zachyceni, jak 

před touto stěnou stojí, zachycuje několik fotografií tuto stěnu v detailu. Vzhledem k tomu, že 

některé z pověšených fotografií zobrazují zemřelé příbuzné, tak nám tyto fotografie dovolují chápat 

domov také jako společenství žijících i zemřelých členů rodiny.

Obr. č. 20 a 21: Na fotografii vlevo autorka zachytila rám ve kterém jsou umístěny dvě rodinné 

fotografie („páčil sa mi“, uvádí v popisku). Na obou je zachycena pravděpodobné autorčina 

babička, jednou samotná, na starší fotografii asi se svým mužem. Na pravém snímku se nechal 

zpodobnit sám autor, který v ruce drží – a do objektivu fotoaparátu ukazuje – fotografii na níž má 

být podle jeho sdělení jeho zesnulá sestra.

Obr. č. 22 a 23: Popisek u levé fotografie říká: „Tu je máma.“

Domov je spojen s přítomností matky. Tu několik dětí zachytilo i během typické, uvnitř domu 

prováděné činnosti – totiž při vaření. Jedná se o jedny z mála fotografií, na kterých je někdo 
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zachycen při práci. Matka tak představuje osobu, která je v rámci domova určitým způsobem činná, 

která se o děti (a vůbec celou domácnost) stará.

Dvě děti na mentálních mapách nakreslily v blízkosti domu psí boudu. Čtrnáctiletá dívka 

boudu nakreslila vedle svého domu. Vychází z ní provaz (či řetěz) na kterém je uvázán mile 

vyhlížející pes (dokonce má snad vyplazený jazyk), kterému prý říká Andy. Stejně starý chlapec 

nakreslil boudu u domu, kde má bydlet jeho kamarád a psa zpodobnil v jejím vnitřku. V obou 

případech děti boudu nakreslily až téměř na závěr kreslení.

Na fotografiích se pes objevuje také dvakrát (nepočítáme-li případy, kdy je nějaký pes vidět   

v pozadí vyfotografovaných scén) – v obou případech se jedná o situaci, kdy člověk na fotografii 

jistým způsobem psa ukazuje do fotoaparátu. Na prvním obrázku drží malé dítě v rukou štěně, na 

druhém starší muž drží sedícího psa okolo krku a natáčí mu pravděpodobně hlavu směrem               

k fotografovi scény. Zdá se tak, že pes tu vždy vystupuje v pozici jakéhosi pasivního objektu, který 

je lidmi manipulován. Svou roli v tomto typu vztahu ke psům možná sehrávají představy obyvatel 

osady o jejich nečistotě5. Jiný typ vztahu ke zvířeti je možná vyjádřen na fotografiích patnáctileté 

dívky, která zachytila „svou“ kočku.

Obr. č. 24: Popisek říká: „Makon. To je moja mačka“.

                                                
5) O vztahu Romů ke zvířatům blíže viz. Okely, 1983.
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Doma a u příbuzných

Asi dvě třetiny všech fotografií pořídily děti ve vnitřním prostoru, nejčastěji v jednotlivých 

chyškách. Často není z fotografií a jejich popisků patrné, kde byla fotografie pořízena – zda „doma“ 

či u některých příbuzných. Velká většina fotografií zobrazuje v první řadě lidi – především příbuzné 

autorů fotografií. Jen několik fotografií zobrazuje prostor chyšek samostatně, tzn. bez lidí.

Obr. č. 25, 26, 27, 28 (zleva doprava a shora dolu): Popisky k těmto fotografiím říkají: „máma       

a sestra a teta“, „to je moja sestrina dcera“, „tu je rodina“ a „babka“.

Pouze jedna autorka fotografií ve svých popiscích (ale zdaleka ne ve všech) soustavněji 

rozlišuje, kde se fotografovaná scéna odehrává (všechny její fotografie pořízené v prostorách 

chyšek zobrazují v první řadě lidi, nejčastěji její příbuzné) – píše například, že (na fotografii 

zachycená) teta byla „u nich“ na návštěvě, či že (na jiné fotografii zobrazená) kamarádka byla         

v domě autorčiny sestry. I ona však u mnohých fotografií místo jejich pořízení nespecifikuje. Oproti 

obrazu, který o tomto aspektu žitého prostoru dětí poskytují mentální mapy, se tak z fotografií 

nezdá, že by děti příliš přísně rozlišovaly mezi svým domovem (resp. domem, kde bydlí) a domy, 

kde žijí jejich příbuzní. Výstupy z obou zmíněných metod tak ukazují, že přestože děti cítí jako 

výchozí bod svého žitého prostoru dům, kde žijí, tak jako své „domácké“ prostředí mohou do jisté 
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míry chápat i místa, kde žijí jejich příbuzní – a to patrně především ti, kteří patří do jejich 

lokální/aktuální příbuzenské skupiny. Domy těchto příbuzných totiž děti často navštěvují a jak již 

bylo zmíněno, příbuzní dětí zastávají důležitou roli například při jejich výchově a péči o ně. Tuto 

skutečnost vyjadřují i mnohé fotografie, které zachycují scénu, kdy nějaký člověk – nejčastěji dívka 

či žena – drží v náručí určitým způsobem sobě příbuzné malé dítě a dívá se přitom do objektivu 

fotoaparátu. Z fotografií je také patrné, že se starší děti starají o své mladší příbuzné.

Obr. č. 29: Zaznamenání domů příbuzných na mentálních mapách.

Obr. č. 30, 31, 32: Autor v popisku vlevo umístěné fotografii zmiňuje, že na ni jeho sestra drží         

v rukou svou sestřenici a že druhá žena v popředí drží v rukou svou dceru.
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Domy příbuzných se na výkresech dětí objevují často. Jde především o domy prarodičů, 

starších sourozenců, strýců a tet. Někdy bývají na výkresech uspořádány ve vzájemné blízkosti      

(a tvoří tak, jako na jedom z uvedených obrázků, soubor „rodinných domů“), jindy jsou 

rozprostřeny na různých místech výkresu. Zdá se, že rodinné domy jsou o trochu více akcentovány 

ve výkresech dívek. Poměrně časté jsou i domy kamarádů a kamarádek (kteří jsou však možná        

s autory výkresů také určitým způsobem příbuzní). Opakujícím se vizuálním motivem na 

fotografiích osob označených za kamarády (popř. u navzájem nějak příbuzných vrstevníků) je pak 

vzájemné držení se kolem ramen při pózování. Jedná se tedy patrně o manifestaci přátelského či 

„dobrého“ vztahu.

Obr. č. 33: Autorka tohoto výkresu nakreslila na většinu jeho plochy domy svých příbuzných. 

Obsažen je (vedle jejího domova) dům její „babky“, sestřenice, sestry, švagra a i „krsného otce“ 

(kmotra). Jednotlivé domy se od sebe odlišují svou velikostí, vybarevením či počtem oken. Některé   

z domů jsou přitom propracovanější než ten, který autorka označuje za „svůj“. Ten je však 

zdůrazněn svou polohou v rámci výkresu a tím, že k němu (či od něj) vede cesta. Výkres dále 

obsahuje garáž s automobilem (vedle cesty jediný prvek, který není znázorněn jako dům                   

s trojúhelníkovou střechou), a v podobě domu nakreslená místa označená jako mlýn, hřiště a škola.
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Pokusíme-li se shrnout výpovědi dětí o jejich domovu, ukazuje se nám především, že jej 

vnímají jako přirozený střed svého žitého prostoru, jako místo, odkud se vztahují k ostatním místům 

v jeho rámci. Jako domov chápou v první řadě dům, kde žijí, avšak v určitém smyslu jsou pro ně 

domovem i domy jejich blízkých příbuzných a zčásti možná i dále pojednávané venkovní prostory, 

které „rodinné domy“ spojují. Jen někteří, zdá se, výrazněji chápou jako domov současně i osadu ve 

svém celku. Vybavení domu, kde žijí se jeví být u některých dětí do určité míry spojeno s jejich 

osobní identitou.

Domov je vymezen především prostřednictvím sociálních vztahů, je spojen s přítomností 

příbuzných lidí (a to i těch, kteří už nežijí). S ohledem na děti můžeme říci, že domov je tam, kde je 

o ně postaráno. Zaměříme-li se na děti starší (a na dospělé), pak je domov – vedle nejbližších 

příbuzných – reprezentován souborem lidí, ke kterým „se chodí“, jejichž domy se navštěvují. 

Domov tak je ustavován zároveň i prostřednictvím lidské aktivity.

Venkovní prostory osady

Na několika fotografiích jsou zachyceny děti v prostoru osady, mezi chyškami. Vlastní 

pozorování v osadě mne vedlo k závěru, že těchto prostor využívají – typicky ke hře – především 

mladší děti (než byly ty, které se účastnily mého výzkumu). Ty ve svých hrách prokazují 

obdivuhodnou vynalézavost: Jako hračky jim slouží všelijaké „odpadky“, jako klouzačka šikmá 

střecha chyšky ... Právě malé hrající si (a různě pobíhající a postávající) děti se v prostorách mezi 

jednotlivými chyškami významně spolupodílejí na vytváření zmiňovaného Seamonova místního 

baletu (place-ballet). Zdá se, že děti starší využívají tyto prostory spíše k přesunům mezi 

jednotlivými pro ně význačnými místy v rámci osady a na (dále pojednávaná) místa v jejím okolí. 

Avšak i oni přirozeným způsobem přecházejí z vnitřních prostor domu do prostoru venkovního. 

Běžné je také postávání (či sezení) na prahu dveří. Je tedy patrně na místě hovořit v souvislosti        

s prostory přiléhajícími k domu o „prodloužené domácnosti“.

Na několika fotografiích děti zaznamenaly své rodiče a příbuzné při určité venkovní činnosti 

– jeden chlapec například vyfotografoval svého dědu, jak seká dřevo a svou babičku, jak vylévá 

vanu se špinavou vodou. U těchto fotografií je otázkou, nakolik jsou zobrazená místa a činnosti 

skutečně součástí žitého prostoru dětí. Z vlastního pozorování však vím, že se na různých 

činnostech, které souvisí s „domácími“ pracemi podílí děti již od velmi brzkého věku. Mezi 

nejviditelnější domácí práce uskutečňované ve venkovním prostoru osady patří kromě již 

zmíněného štípání dříví a vylévání špinavé vody také věšení prádla. Každé z těchto činností je       

(v rámci každé rodiny) vyhrazeno zvláštní místo. Jako především dětskou činnost jsem pochopil 
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nošení vody od studny či potoka. Přesto se studna, ani potok neobjevily ani na jediné mentální 

mapě a tato činnost byla zaznamenána jen na jedné fotografii. Nízký výskyt těchto prvků a činností 

přikládám tomu, že se děti zaměřily především na ty prvky jejich žitého světa, ke kterým chovají 

kladný vztah – a nošení vody je především namáhavé, pracné a tak mezi dětmi neoblíbené.             

Z podobného důvodu děti patrně nezachytily dříve zmiňované bláto v osadě. Povrch osady se zdá 

být určitým způsobem „tématizován“ pouze na jediné fotografii.

Obr. č. 34: Fotografie zobrazuje za oknem si hrající sestřenici její autorky.

Obr. č. 35 a 36: Autoři opatřili tyto fotografie následujícími popisky: „To je moja sestra ak čerpá 

vodu“.„Dedo rúbe drevo.“
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Obr. č. 37: Bláto v osadě.

Místa her

Starší děti si chodívají hrát především na místa v okolí osady (vždy však v jejím dohledu).    

V následujících odstavcích budu o těchto místech pojednávat jako o „hřišti“ a „louce“. Jak uvidíme, 

zvláště u dívek jsou těmito pojmy označovaná různá místa v okolí osady.

Z mentálních map vyplývá, že to, kam si děti chodívají hrát (a jakým způsobem si hrají) je do 

značné míry ovlivněno jejich pohlavím. Nebo, ještě jinak, že chlapci vnímají jako „hřiště“ jiné 

místo než dívky. Chlapci za hřiště považují především plac za potokem, kam chodívají hrát fotbal. 

U dívek se zdá, že jako vhodná pro hru vnímají různá místa, respektive, že jejich „hraní si“ není na 

jednotlivá, konkrétní místa tolik vázáno (z mého pozorování vyplynulo, že i chlapci využívají ke 

hře množství různých míst – například jsem je viděl, jak skáčou přes potok – ale zdá se, že velký 

význam přikládají především zmíněnému „fotbalovému plácku“). Na mapách dívek jsou často 

hrající si (dívčí) postavy nakresleny odděleně od jednotlivých znázorněných míst. Někdy jsou však 

nakresleny na „louce“ či „hřišti“ (což je vyjádřeno buďto pomocí kresby, či jsou tato místa zmíněna 

alespoň v popisku). O nejistotě dívek, jak znazornit prostor, kde si hrají možná vypovídá výkres 

jedné třináctileté dívky, která hřiště znázornila ve formě domu.
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Dívky také na svých výkresech častěji postavy blíže identifikují – uvádějí například, že 

dvojice postav znázorňuje je samé a jejich kamarádku, někdy dokonce přímo jmenovanou. 

Zajímavé je, že některé z dívčích postav mají světlé vlasy, téměř všechny pak „bílou“, resp. 

nevybarvenou, pokožku. Tato skutečnost se dá patrně vysvětlit poukazem na převládající 

přesvědčení obyvatel romských osad, že „světlejší odstín pleti je něčím lepším, něčím, co jeho 

nositele opravňuje považovat se za výše postaveného“ (Hajská, Poduška 2003).

Mnoho chlapců hřiště zpodobnilo jako (zeleně vybarvený) obdelník připomínající fotbalové 

hřiště. Tuto interpretaci posiluje i skutečnost, že někteří přikreslili i branky a dále pak to, že jsou na 

některých výkresech nakresleny jedna, či dvě postavy chlapců s míčem u nohou. Ostatně, několik 

chlapců neužilo při popisu tohoto typu místa slovo „hřiště“, ale přímo „fotbal“. Spojení místa 

označeného jako „hřiště“ (popř. tedy „fotbal“ či „louka“) s dětskými postavami zachycenými          

v pohybu – při hře – je na mentálních mapách dětí (chlapců i děvčat) jeho význačným rysem.         

U chlapců převládá zmíněný výjev, kdy jsou zpodobněny postavy s míčem u nohou, u dívek pak při 

znázornění hry převládají postavy držící v rukou švihadlo. Jedna dívka však nakreslila postavu sebe 

samé stojící na travnaté ploše louky bez jakékoliv „hračky“ (a ani kamarádky) a k tomu napsala, že 

si hraje na louce.

Obr. č. 38: Několik dívek se zpodobnilo při skákání přes švihadlo. Přestože jsem si ve vlastním 

pozorování povšiml, že tento typ hry skutečně některé děti provozují, pravděpodobně se v tomto 
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případě jedná o naučený obrazový prvek, který symbolizuje „hraní si“ jako takové. Na rozdíl od 

výkresů chlapců se tato jejich hra většinou neodehrává na konkrétním znázorněném místě. Časté 

znázornění dvojice postav vedle sebe se objevuje na výkresech dívek i chlapců. V případě chlapců je 

jejich vzájemná interakce zdůrazněna skutečností, že je jejich hra orientována okolo jednoho míče.

„Hřiště“ se u dívčích autorek objevilo na jediné fotografii (resp. jediný popisek přímo „hřiště“ 

zmiňuje). Je příznačné, že tato fotografie zobrazuje otevřenou, „prázdnou“ plochu (jakých je v okolí 

osady několik – včetně té, kterou chlapci využívají k hraní fotbalu), která poskytuje prostor pro 

různé využití – včetně množství her. Tato fotografie nám tedy – spolu s výše zmíněnými výkresy –

vyjevuje, že místa užívaná dívkami ke hře pro ně nabývají význam prostřednictvím činnosti, která 

se na nich odehrává. Dá se říci, že se vůbec skrze tuto činnost ustavují. Důležitý je, zdá se, též 

sociální aspekt her – „hraní si“ je častěji než u chlapců spojeno s konkrétními lidmi,                         

s kamarádkami.

Obr. č. 39: Třináctiletá dívka zde vyfotila „hřiště“ a v popisku k fotografii dále dodává: „To je 

pôda. Som odfotila, lebo sa mi páčila“.
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Obr. č. 40: Z výkresů chlapců je patrné, že (vlastně jedinou) znázorněnou hru mají spojenou           

s konkrétním místem – pláckem, který slouží jako fotbalové hřiště.

To, že i chlapci vnímají místo, které označují za „hřiště“ prostřednictvím aktivity, která se na 

něm odehrává (tzn. „fotbalu“) ukazují také fotografie, které pořídil čtrnáctiletý chlapec. Narozdíl od 

her dívek je tato činnost více spojena s konkrétním místem, které je pro ni i určitým způsobem 

upravováno (minimálně skrze vymezení fotbalových branek).

Obr. č. 41 a 42: Popisek u levé fotografie říká: „Na ihrisku hrajú fotbal“. Z fotografie umístěné 
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napravo je patrné, že kromě samotné hry je místo spojené také s jejím sledováním, respektive          

s vyčkáváním na vlastní zapojení se do ní. Autor v popisku k fotografii píše, že „kto dá gól, ide si 

sadnuť“.

Viděli jsme tedy, že u míst využívaných ke hrám se výrazně projevují genderové rozdíly.      

V zásadě můžeme říci, že chlapci si hrají jinak a jinde než dívky. Zatímco dívky nejsou v této 

činnosti tolik omezeny na konkrétní, jasně vymezené místo a mají ji spojenou spíše s přítomností 

svých kamarádek, chlapci ke hře využívají – a jako „hřiště“ primárně chápou – plácek za potokem, 

který jim slouží jako fotbalové hřiště a zdá se, že kladou menší důraz na sociální aspekt hry.

Místo, které můžeme označit za „louku“ je patrně některými dětmi vnímáno i jiným 

způsobem než jako prostor ke hře. Několik dětí ve svých výkresech nakreslilo spolu s travnatou 

plochou louky i barevné květiny. V jednom případě se například postava chlapce prochází po louce 

mezi květinami, drží jednu z nich v rukou a usmívá se. Květiny se vyskytují na některých mapách   

i samostatně a není vždy jasné, jak jejich přítomnost interpretovat. Někdy jsou nakresleny               

v blízkosti domu/domova, jindy odděleně od ostatních obrazových prvků. V prvním případě se 

možná jedná především o to, že květiny jsou v romské kultuře tradičně chápány jako symbol života 

a jsou spojovány s ženstvím (Pelikán 2009). Tímto způsobem jsou totiž květiny skutečně 

zpodobněny pouze na výkresech dívek (některé se dokonce zachytily s květinami ve vlasech). 

Květiny (umělé) jsou zachyceny také na mnoha fotografiích z vnitřku chyšek, protože v osadě 

představují oblíbenou výzdobu domácností. Na fotografiích jsou však spíše upozaděné. Ve druhém 

případě se zdá, že květiny představují na kresbách dětí zvláštní typ místa, které pro zjednodušení 

nazvěme louka. Není přitom jasné, zda u dětí převládá vnímání květin jako něčeho pěkného, či 

spíše užitečného.

Jedna z autorek fotografií zaznamenala na několika z nich prostranství okolo potoka a potok 

samotný. Tyto její fotografie (a popisky k nim) dávají tušit, že přes absenci potoka na mentálních 

mapách může být pro některé děti určitým způsobem významný (a to nejen jako vodní zdroj).
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Obr. č. 43 a 44: Autorka k těmto fotografiím uvádí, že si na toto místo chodí hrát. K fotografii 

umístěné napravo také píše: „Voda sa mi páčí keť som smutná“. Svůj kladný vztah k tomuto místu 

autorka vyjádřila i tím, že na něm pořídila svůj autoportrét.

Koupání se u „mlýna“

Jak jsem již uvedl, jako „mlýn“ je dětmi označováno místo u řeky Hornád, kam se v létě 

chodívají koupat. Proto není překvapivé, že se toto místo neobjevilo na žádné fotografii – jak už 

jsem zmínil, výzkum probíhal v dubnu. Na mentálních mapách je však „mlýn“ znázorněn často. 

Zdá se, že při kreslení map si některé děti vzpomněly i na různá místa, kam chodívají či jezdí jen 

ojediněle, či jen v určité roční době (kromě „mlýna“ se jedná o dále pojednávanou „Spišskou 

Novou Ves“ a místa v jejím rámci). Fotografie pak pravděpodobně podávají obraz toho, v rámci 

jakých míst se děti pohybují během všedních dnů (nezdá se přitom, že by se o víkendu počet míst 

měnil). A dodejme ještě – během všedních dnů, když „je hezky“. Využití venkovních míst dětmi je 

značně ovlivněno počasím a světlem – zjednodušeně se dá říci, že když prší, či když je tma, tak jsou 

děti doma.

Obr. č. 45: Způsoby zpodobnění „mlýna“ na mentálních mapách.
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Mlýn je tedy místem, kam děti chodí pouze v konkrétním ročním období a také místem, kam 

chodí za konkrétním účelem – koupat se. Na mentálních mapách je mlýn nejčastěji zobrazen buďto 

v podobě vody (ve které někdy plavou ryby), vody s koupajícími se postavami lidí či jako kamenný 

most. Právě v okolí mostu se děti koupou a jej samotný využívají jako skokanský můstek (jak mi 

bylo často v rozhovorech zdůrazňováno). Význačné je zobrazení mlýna s plavajícími lidmi (viz. 

obr. č. 46) – na několika výkresech je takto zachycena pouze jedna postava, na jiných je jich však 

až deset. Tyto výkresy tak akcentují „hromadnost“ této činnosti, kterou některé děti zmiňovaly        

i v rozhovorech a skupinových diskuzích. Zdá se přitom, že sociální aspekt této činnosti (a vlastně   

i plavání jako takové) takto zdůrazňují především dívky. Z výkresů však není patrný jiný aspekt této 

činnosti, totiž skutečnost, že se často chodívají koupat zvlášť chlapci a zvlášť dívky, resp., že určité 

prostory v rámci „mlýna“ využívá vždy jen jedna z těchto skupin. Tuto skutečnost mi v osobním 

hovoru zmínila Eva Kosinová, která se této činnosti přímo účastnila. O studu romů z ukazování 

vlastního těla mluví například Stewart (2005) Prostor u kamenného mostu, jako nejvýraznějšího 

prvku tohoto místa, je však prý využíván oběma pohlavími.

Obr. č. 46: Hromadnost činnosti koupání, jak ji zachytily některé z dívek.

Na výkrese jedné třináctileté dívky byl „mlýn“ zpodobněn jako kamenitá lesní cesta u které 

poletuje barevný motýl (viz. obr. č. 45). To naznačuje, že některé děti možná vnímají samotnou 

cestu k „mlýnu“ (která trvá při běžné rychlosti chůze přibližně 5 minut) jako význačné místo samo 

o sobě. Zdá se však, že využití této cesty se omezuje právě jen na letní návštěvy „mlýna“ – během 

provádění výzkumu jsem na ní žádné děti nevídal. Jak jsem již zmínil, cesta vedoucí do „mlýna“ 

otevírá člověku možnost pokračovat v chůzi na další místa v prostoru Národního parku. Kromě 

několika letmých zmínek o Kláštorisku se však žádná místa, která jsou v jeho rámci ve výpovědích 

dětí neobjevila.

Některé děti na svých mentálních mapách samostatně znázornily „prechádzku“, či dokonce 

„výlet“ a tyto činnosti většinou zpodobnily jako jednu či dvě postavy jdoucí po určité cestě. Na 
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základě vlastního pozorování a rozhovorů s dětmi se však domnívám, že tyto „procházky“ se 

uskutečnují především v rámci již (a dále) popsaných míst a že své cesty děti většinou nekonají „jen 

tak“, ale za určitým konkrétním, často praktickým účelem. Vzhledem k tomu, že některé děti na 

výkresech a fotografiích prokázaly určitý estetický zájem o okolní přírodu, je na druhou stranu 

možné, že během těchto svých cest vnímají i – řekněme – krásu okolní krajiny. Zaznamenání 

„procházky“ a „výletu“ však může mít souvislost i s tím, že děti si byly vědomy toho, že „se to tak 

(mezi ne-Romy) dělává“ a tyto činnosti znázornily i přesto, že je ve skutečnosti nevykonávají.

Obr. č. 47: K fotografii, kterou pořídila cestou ze školy, třináctiletá autorka napsala: „Su pekné     

a vysoké stromy.“

Do lesa či k lesu

Les je na mentaĺních mapách dětí znázorněn často a několika způsoby – jako strom 

(jehličnatý či listnatý, často patrně ovocný), skupina stromů či jako stromy vyrůstající ze země, kde 

rostou i květiny. V případě osamocených stromů se v některých případech možná nejedná               

o vyobrazení lesa, ale konkrétního, na určitém místě rostoucího stromu. Tento výklad je někdy 

podporován i skutečností, že se jedná o strom ovocný. Nezřídka jsou v lese nakresleny houby. Les 

je téměr vždy nakreslen na jednom z okrajů výkresu, v jednom případě je dokonce od jeho zbytku 
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oddělen čárou.

Obr. č. 48: Znázornění lesa na mentálních mapách.

Znázornění lesa v podobě stromů s rostoucími plody a také přítomnost hub naznačuje, že děti 

les vnímají jako zdroj něčeho užitečného. Jedna dívka například nakreslila svého bratra, jak se vrací 

z lesa s košíkem plným hub. Na druhou stranu se však z výkresů zdá, že les je vnímán i jako něco 

pěkného. To naznačuje přítomnost květin, barevných motýlů, ptáků a především propracovanost     

a důkladné vybarvení stromů na některých výkresech.

Z mého vlastního pozorování a z rozhovorů, které jsem s dětmi vedl vyplynulo, že les vnímají 

také jako hrozbu. Často jsem slýchal o různých nebezpečích, které mají v lese číhat: Medvědi, hadi, 

dokonce snad jistý uprchlý trestanec a – hlavně v noci – i již zmínění duchové zemřelých (mulo). 

Výskyt mědvědů6 a hadů7 je možná dospělými lidmi z osady záměrně zveličován, aby byly děti 

                                                
6) Dle vyjádření jednoho ze zoologů působících ve správě NP se počet medvědů odhaduje na 7 až 9. Napadení člověka 
medvědem prý nebylo v poslední době zaznamenáno.

7) Zoolog působící ve správě NP mi v osobní komunikaci sdělil, že se čas od času stane, že vretenica (zmije) někoho 
kousne.  Informace o výskytu uprchlých trestanců se mi nepodařilo získat.
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zrazovány od toho, do něj chodit. Jelikož jsem však tyto důvody slýchal i od některých dospělých   

v soukromém hovoru, tak je možné, že tyto představy jsou v osadě rozšířené obecně. Reálnější 

„hrozbu“ patrně pro děti z osady představují lidé pracující pro správu národního parku. Ti se snaží 

zamezit kácení stromů, kterým si mnoho lidí z osady v okolních lesích opatřuje dřevo na podpal. 

Děti jsou si vědomi toho, že někteří lidé z osady za kácení stromů „sedí“ a několikrát se                   

v rozhovoru se mnou o strážcích lesa zmínily. Jeden chlapec mi například vyprávěl o tom, že když 

strážce někoho v lese chytí, tak „ho šoupnou do polepšovny“.

Obr. č. 49: Les jako zdroj něčeho užitečného. Vedle hub obrázek možná představuje jako 

„využitelné“ i stromy – černé čáry přetínající jejich kmen mohou poukazovat na jejich pokácení.

Jak už jsem uvedl v kapitole o zúčastněném pozorování, děti jsem v lese skoro vůbec nevídal 

a když už ano, tak pouze na jeho úplném okraji. Je však možné, že do určitých jeho částí skutečně 

chodí. Každopádně je jisté, že mladí kluci od určitého věku určitým způsobem pomáhají starším 

mužům z osady při obstarávání dřeva a jak jsem už také zmínil, je možné, že v prostoru lesa 

rozlišují na základě své znalosti o tom, kam se stromy chodí kácet.

Z výkresů ani fotografií není patrné, že by děti nějakým způsobem rozlišovaly v rámci lesa 
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určitá význačná místa – vnímají jej patrně spíše v jeho celku. Je příznačné, že jediné fotografie, 

které zobrazují (v první řadě) les jej zobrazují „z venku“ – z prostoru před jeho okrajem. Je zřejmé, 

že děti vnímají přítomnost lesa, jeho užitečnost, hrozbu kterou představuje a možná do jisté míry     

i jeho krásu. Les je v představách dětí kvalitativně význačné místo, jeho okraj představuje přechod 

mezi dvěma různými „světy“. Zatímco z výkresů se zdá, že tento svět dětem není cizí, že jej 

navštěvují, data získaná prostřednictvím dalších metod spíše naznačují, že les představuje pozadí 

pro jiná, dětmi navštěvovaná místa. Jedinou činností (vedle vyměšování), kterou lidé z osady v lese 

bezpochyby vykonávají je kácení stromů, které je ale záležitostí především dospělých mužů.

Obr. č. 50: „Les. Tu sa prechádzam.“

Jako určité pozadí nakreslených míst (a vlastně celého žitého prostoru) můžeme chápat i na 

mnoha výkresech znázorněné Slunce. To je často zachyceno s „tváří“, je tedy antropomorfizováno. 

Tato skutečnost sama o sobě samozřejmě tolik neznamená – takto patrně Slunce kreslí velké 

množství dětí. Když jsem se však jednou k večeru vracel z osady do vesnice a několik dětí šlo se 

mnou, povšiml jsem si, že jedna dívka zapadající Slunce v hovoru ztotožnila s Ježíšem. Podobné 

zmínky jsem pak slyšel ještě několikrát. Pelikán (2009) zdůrazňuje, že Romové krajinu chápou jako 

prostor na pomezí světů, kde se zjevují různé nadpřirozené bytosti. Tento způsob chápání Slunce by 

tak zapadal do tohoto výkladu.
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Obr. č. 51: Les a Slunce jako kulisa žitého prostoru dětí.
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Obr. č. 52: Autorka této fotografie dávala při jejím prohlížení najevo jistou nespokojenost s tím, co 

fotografie zachycuje. Do určité míry to vyjadřuje i její popisek: „Kcela som odfotit slnko.“

Cesta do vesnice

Cesta, která spojuje letanovskou vesnici s osadou představuje další význačný prvek, který byl 

zmiňován v obrazových a verbálních výpovědích dětí. Děti po ní chodí každý všední den, většinou 

po malých skupinkách, ale někdy i samotné. Prý se nebojí, to jen když je tma. Ale přesto jsem 

otázku „a to se nebojíš?“ dostával od dětí v souvislosti s touto cestou pravidelně – chodíval jsem po 

ní totiž často sám a někdy také po setmění. To jsem pak slýchal například o „chuligánovi“, který se 

na ní má vyskytovat. Ten byl vylíčen různými způsoby, vždy trochu jinak – jedna verze například 

mluvila o člověku, co měl zabít svou manželku a děti ... Vnímání různých míst se však podstatně 

proměňuje, jakmile padne tma a tak jsou tyto historky možná do určité míry spojeny s tmou jako 

takovou.

Obr. č. 53, 54, 55, 56 (zprava doleva a shora dolu): Autorka v popiscích k těmto fotografiím často 

hovoří o „kráse“ zachycených věcí – (keř) „bol krásný“, „bol krásný auto“ atp.
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Fotografie, které děti na této cestě pořídily, vypovídají o jiném způsobu jejího vnímání. Jedna 

třináctiletá dívka pořídila během svého návratu ze školy na této cestě téměř polovinu všech svých 

fotografií. Navíc, většinu fotografií pořídila v té její části, která prochází vesnicí (a je tedy blíž 

budově školy). To se dá jistě do určité míry připsat jejímu nadšení z nově získaného přístroje 

(většina dětí fotografovala pravděpodobně poprvé ve svém životě), ale bezpochyby to vyjadřuje       

i význam, který pro ní cesta (a věci v jejím okolí) má. Na fotografiích zachytila například koruny 

stromů, keř rostoucí za plotem rodinného domu, (romskou) ženu stojící u cesty (která prý žije ve 

vesnici), či svou kamarádku stojící u domu či u automobilu. Také se nechala několikrát 

vyfotografovat sama, vždy na určitém přírodním pozadí.

Několik dalších fotografií, tentokrát vždy zobrazujících děti na pozadí cesty, bylo pořízeno    

v té její části, kde už jsou kolem jen pole. Zdá se, že právě s touto částí cesty se děti určitým 

způsobem identifikují.

Obr. č. 57, 58. 59: Fotografie pořízené dvěma z autorů zachycují jejich kamarády (v jednom 

případě je samé) na cestě ze školy. Všechny se přitom navzájem podobají – děti stojí zády k osadě, 

pózují a dívají se do objektivu fotoaparátu, za nimi vidíme ubíhat cestu, okolní pole, ještě dále pak 

vzdálené lesy Národního parku.

Škola a vesnice

Škola je na mentálních mapách dětí spolu s domovem nejčastěji se vyskytujícím obrazovým 

prvkem. Děti školu znázornily buď stejným způsobem jakým nakreslily stavby z osady, či 

způsobem odlišným. Ve druhém případě (který je častější a také bližští tomu, jak budova školy 

vypadá „ve skutečnosti“) rozdíl spočívá především ve tvaru střechy (rovná či zaoblená namísto 

trojúhelníkové), počtu a velikosti oken, tvaru dvěří atp.. Někdy také ke škole na výkresech vedou 

schody a v jednom případě je patrně v její blízkosti znázorněn autobus, kterým ráno část dětí do 

školy jezdí.

Škola na výkresech většinou není nikterak oddělována od ostatních znázorněných míst – zdá 

se, že je pro děti významnou a přirozenou součástí jejich žitého prostoru. Na většině map je 

jediným místem, které se (ve skutečnosti) nachází přímo ve vesnici a tak ji jistým způsobem 
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symbolizuje. Z výše uvedeného by vyplývalo, že děti příliš nerozlišují mezi prostorem v osadě         

a jejím okolím a prostorem v rámci obce. Tak tomu však myslím není. Škola, kterou děti navštěvují, 

představuje zvláštní typ místa – jak už jsem zmínil dříve, děti z osady chodí do „romských“ (někdy 

dokonce přímo „osadních“) tříd a jsou tak většinu času „mezi svými“. Přestože se jistě na chodbách 

školy potkávají i s dětmi z vesnice, tak jsem v mém pozorování nabyl dojmu, že obě skupiny jsou 

od sebe jistým způsobem drženy, což bylo nejmarkantněji vidět při zmiňované ranní mši8. Škola je 

tak pro děti místem známým a asi i bezpečným, které možná vnímají odděleně od ostatních míst     

v obci. To naznačuje i jeden z mála výkresů, na kterém byla znázorněna „dědina“ jako taková –

čtrnáctiletý chlapec nakreslil několik domů v jasně ohraničeném (a tedy od ostatních míst 

odděleném) prostoru. Školu však neznázornil v rámci tohoto prostoru, ale zvlášť, jako samostatné 

místo (viz. obr. č. 11).

Obr. č. 60: Dívka ze čtvrté třídy namalovala doprostřed obrázku svůj dům, po jeho okrajích pak 

školu, dům své babičky, dům své kamarádky a les. U školy dívka připsala: „Já ráda chodím do 

školy“.

Některé děti nakreslily zvlášť i různá místa v rámci školy (ale většinou na výkrese od ní 

                                                
8)  Segragaci v místní škole se detailněji věnuje Skripnik, 2008.
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oddělená), která jsou spojená s konkrétními vyučovanými předměty. Jedná se o „počítače“, „video“ 

a „vybíjenou“ (stojící za tělocvik, ze kterého se děti z jedné třídy před kreslením vrátily). Zdá se, že 

jejich oblíbené předměty jsou právě ty, které jsou spojené s určitým specifickým místem (učebnou 

vybavenou počítači a tělocvičnou). Oblíbenost tělocvičny naznačuje i skutečnost, že všechny tři 

děti, které měly v den, kdy jsem jim rozdal fotoaparáty tělocvik, v ní pořídily fotografie.

Značné množství dětí školu na výkresech pestrobarevně vybarvilo a mnoho jich také              

v popisku zmiňuje svůj kladný vztah k ní – to že do ní rádi chodí. Tuto skutečnost vyjadřují             

i popisky u několika fotografií, které děti pořídily cestou ze školy a které zobrazují budovu školy, 

cestu k ní či školní areál. Jedna dívka jako důvod vyfotografování budovy školy uvádí její krásu.

Obr. č. 61 a 62: V popisku k fotografii umístěné nalevo její autorka říká: „Lebo je krásná“. Na 

druhém snímku autor zaznamenal budovu školy v celku spolu s cestou, která k ní vede a plotem, 

který ohraničuje její areál. V popisku píše: „Škola. Mám rád školu“.

Vedle školy jedinými dalšími místy z prostoru letanovské vesnice, které jsou znázorněny na 

mentálních mapách jsou kostel a fotbalové hřiště. Kostel nakreslilo několik chlapců. Na základě 

svého pozorování jsem však usoudil, že lidé z osady letanovský kostel nenavštěvují9. Sám jsem tuto 

otázku hlouběji nezkoumal, avšak tento závěr uvádí i Skripnik (2008), který mezi lety 2000 až 2005 

zkoumal povahu vztahu mezi obyvateli letanovské obce a osady. Přesto může kostel pro některé     

z dětí představovat významné místo, protože jsou jim ve škole (popř. v rámci působení různých 

křesťanských „sekt“ v osadě) vštěpovány základy křesťanského učení. Kostel také v rámci obce 

představuje přirozený orientační bod a v jeho okolí se nachází například dětmi z osady často 

navštěvovaný obchod s potravinami, a tak je možné že jeho znázornění označuje spíše místa v jeho 

                                                
9)  Skripnik (2008) uvádí, že před několika lety došlo k určitému konfliktu mezi místním farářem (resp. lidmi z vesnice) 
a lidmi z osady v souvislosti s jejich svatým přijímáním a od té doby prý Romové do místního kostela nedochází.         
V osadě v každém případě působí například Křesťanská misie Maranata a někteří lidé z osady mi říkali o své 
příslušnosti k Svědkům Jehovovým.
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okolí („ke kostelu“), než jeho vnitřek („do kostela“).

Dva čtrnáctiletí chlapci nakreslili fotbalové hřiště, které se nachází ve vesnici – chodívají se 

tam patrně dívat na zápasy místního klubu (TJ Družstevník Letanovce), za který v době provádění 

mého výzkumu nastupoval (v kategorii mužů) i jeden muž z osady. Když jsem se byl na jednom 

utkání podívat, skutečně bylo mezi diváky i několik lidí z osady – především dospělí muži, ale         

i několik dospívajících chlapců. Sledování fotbalu, respektive fandění místnímu týmu, je tak jednou 

z mála činností (pokud ne jedinou), kterou vykonávají současně lidé z vesnice s lidmi žijícími         

v osadě.

„Do Spišskej“

Spišská Nová Ves je nejbližší větší město od osady a zároveň nejvzdálenější místo, které se 

objevilo na mentálních mapách dětí. Vedle znázornění města jako takového (v podobě domu či 

ohraničené barevné plochy) se na mapách objevila také dvojice míst, které se v tomto městě nachází 

– obchodní dům Kaufland a „sbor“, místo, kde působí již zmíněná Křesťanská misia Maranata       

a kam některé děti pravidelně dojíždí.

Obr. č. 63: Třináctiletý chlapec znázornil Spišskou Novou Ves v podobě barevné plochy (snad 

představující budovu) s výčtem různých služeb. Čteme: holič, kadeřník, záložna, hotel, lahůdky10.

„Sbor“ nakreslilo několik dívek. Všechny jej zpodobnily jako stavbu s věžemi, některá 

vyobrazení připomínají hrad. Jak jsem již zmínil, Maranata působí i přímo v osadě – každé pondělí 

probíhá v jedné z chyšek bohoslužba vedená jejím pastorem. Malé děti (jejichž rodiče se                 

k Maranatě hlásí) jsou v téže době „vyučovány“ ve vedlejší chyšce. Podle fotografií umístěných na 

                                                
10) Některé z těchto služeb, respektive vývěsní štíty které je inzerovaly, jsem viděl v blízkém okolí vlakového nádraží v 
Popradu. Není tedy jisté, zda toto zpodobnění města vyjadřuje vnímavost autora k možnostem, které se zde lidem 
nabízí, či zda jde spíše o zapamatovaný vizuální vjem. Nicméně, když jsem se dětí při skupinových diskuzích zeptal, co 
je ve Spišské Nové Vsi, tak odpověděly, že „všetko“.
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internetových stránkách Maranaty11 se zdá, že kázání ve Spišské Nové Vsi jsou hojně 

navštěvovaná. Část jejích návštěvníků patrně tvoří lidé z okolních romských osad.

„Kaufland“ (někdy dětmi přejmenovaný na Kaflad či Kaflan), obchod ve Spišské Nové Vsi, 

znázornilo naopak pouze několik chlapců. Jezdí tam prý s rodiči nakupovat. Bohužel se mi 

nepodařilo zjistit, jak často se tak skutečně děje, zda pravidelně, či jen ojediněle. Tím, že ale toto 

místo zahrnuly mezi několik málo dalších, daly každopádně najevo jeho význam. Všechni jej 

zpodobnili jako „běžný“ dům, tedy jako čtverec a trojúhelník.

Obr. č. 64: Na výkrese jedenáctiletého chlapce je Kaufland největším i nejpropracovanějším 

obrazovým prvkem a jako jediný je celý vybarvený. Také byl prvním, který autor výkresu nakreslil. 

Nutno dodat, že při kreslení působil tento chlapec nejistým dojmem, často například gumoval již 

nakreslené prvky.

Kam se nechodí a o čem se mlčí

V této kapitole se budu snažit postihnout místa a krajinné prvky, která se ve výpovědích dětí 

o jejich žitém prostoru neobjevily. Jedním takovým prvkem jsou každopádně Vysoké Tatry, resp. 

                                                
11) http://www.maranata.sk
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jejich panorama na horizontu, které při dobré viditelnosti tvoří přirozenou součást místní krajiny. 

Dobrá viditelnost však nepanovala v den, kdy děti měly fotoaparáty k dispozici, a tak se tento prvek 

na jejich fotografiích objevit ani nemohl. Když jsem prostřednictvím své fotografie inicioval hovor 

o tomto krajinném prvku při skupinových diskuzích, děti tvrdily, že se jim pohled na Tatry líbí, ale 

že tam nikdy nebyly. Přestože je tento horský masiv poměrně dobře viditelný, je přeci jen od osady 

značně vzdálen a zdá se, že je vzdálen i žitému světu dětí z osady – patrně mu nepřikládají téměř 

žádný význam.

Dalším prvkem, kterého jsem si já sám povšiml a který se zároveň neobjevil ve výpovědích 

dětí, jsou odpadky. Domnívám se, že v tomto „přehlížení“ sehrává roli (již dříve zmiňovaná) 

skutečnost, že děti jsou vedeny k tomu chápat odpadky, resp. prostory, kde odpadky jsou, jako 

„ničí“ a tak tyto místa do určité míry přestávají vnímat jakou součást svého žitého prostoru. K tomu 

může paradoxně napomáhat i jejich množství – odpadků je v okolí osady skutečně hodně a čeho je 

mnoho, toho si do jisté míry přestáváme všímat, protože to vnímáme jako přirozený stav. Když 

jsem při skupinových diskuzích dětem ukázal fotografii odpadky zobrazující (a tak k nim tedy 

zaměřil pozornost), tak bylo patrné, že se dětem nelíbí a že se za ně možná snad i stydí. Když jsem 

se jich ptal, proč  je v okolí osady tolik odpadků, děti opakovaly to, co jsem slýchal i od jejich 

rodičů – totiž, že u osady nejsou žádné kontejnery a není je tak kam vyhazovat. Dříve prý u osady 

kontejnery stály a odpadků bylo méně.

Zdá se, že děti téměř vůbec nenavštěvují okolní vesnice. Vedle Letanovců jsou nejbližšími 

vesnicemi od osady Hrabušice a Spišské Tomášovce. Zatímco první zmíněná se objevila alespoň na 

jedné z mentálních map, o druhé – která je k osadě ve skutečnosti nejblíže – se nezmínil nikdo (ale 

také do ní z osady nevede žádná přímá cesta). V obou z těchto obcí jsou Romové daleko více 

integrováni do jejich rámce a jsou na podstatně vyšší socio-ekonomické úrovni (Jurová 2008). Mezi 

Romy z osady a Romy z těchto obcí dochází patrně jen k málo kontaktům. Na tom se dle osobního 

sdělení Skripnika podílí především majetkové rozdíly obou těchto skupin, nikoli dříve uvedené 

představy o rituální ne/čistotě.
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Závěr

Cílem této mé práce bylo popsat a analyzovat žitý prostor dětí (ve věku 10 až 15 let)               

z cikánské osady pod Letanovským mlýnem. Zaměřil jsem se především na jednotlivá místa v jeho 

rámci a na způsob, jakým jsou tato místa dětmi vnímána. Všímal jsem si také, jakým způsobem je 

jejich žitý prostor ustavován. Děti jsem přitom chápal jako aktivní a kompetentní sociální aktéry, 

kteří konstruují a interpretují svůj vlastní žitý svět. Romské osady pak jakožto specifický kulturní 

útvar, v rámci jehož sociální organizace zaujímá klíčovou roli koncept příbuzenství. Získal              

a analyzoval jsem různé druhy dětských výpovědí – v první řadě se jednalo o dětmi vyprodukovaný 

vizuální materiál (výkresy a fotografie), ale také o jejich verbální a textová sdělení. Tato data jsem 

pak porovnával s mou vlastní zkušeností z terénu nabytou během provádění zúčastněného 

pozorování.

V teoretické části této práce jsem se nejprve pokusil definovat žitý prostor jako takový           

a vymezit jej vůči jiným pojetím prostoru, jmenovitě vůči prostoru geometrizovanému. Za 

chakteristické rysy žitého prostoru jsem spolu s Bollnowem označil kvalitativní odlišnost 

jednotlivých míst v jeho rámci, závislost jeho orientace na poloze lidského těla a skutečnost, že je 

lidmi nereflektovaný. Následně jsem nastínil, jakým způsobem se dle fenomenologů člověk 

vztahuje ke světu a jakou roli v tom sehrává jeho tělesnost. Představil jsem také různé koncepce 

týkající se jednotlivých částí žitého prostoru a způsobů jeho ustavování. Spolu s Yi-Fu Tuanem 

(2001) jsem nejprve definoval místo skrze jeho vymezenost a význam a posléze předvedl domov 

jako jedinečný typ místa sui generis. V souvislosti s ustavováním žitého prostoru jsem se zabýval 

koncepcemi, které si všímají sociálního aspektu tohoto procesu a/nebo zdůrazňují důležitost lidské 

činnosti, například chůze.

Pokud jde o využití vizuality ve výzkumu, snažil jsem se užívat takové metody a takovým 

způsobem, abych získal náležitý vhled do žité zkušenosti dětí. Mým záměrem bylo zaznamenat, 

jakým způsobem jednotlivá místa svého žitého prostoru vnímají, zachytit to, co Okely (2001) 

nazývá „domorodými pohledy“. Takto jsem se snažil přistupovat nejen k produkci, ale částečně       

i k interpretaci obrazů v rámci diskurzivní analýzy.

Základním poznatkem, který z mé analýzy vyplynul, je skutečnost, že žitý prostor dětí 

účastnících se mého výzkumu je značně sevřený a omezený. Většinu času děti tráví doma či            

v bezprostředním okolí domova – ať už v rámci osady či jejího blízkého okolí. A zdá se, že právě 

těmto místům – vedle domova, domů, kde žijí jejich příbuzní a venkovních prostorů, které je 

spojují, jde o místa označovaná jako hřiště, louka a les – také příkládají největší význam. Jedinými 

dalšími místy, která jsou pro většinu dětí významná a zároveň od osady více vzdálená, jsou „mlýn“ 

a škola. Jako o zvláštním typu místa – či spíše prostorovém prvku – pak můžeme hovořit                 
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v souvislosti s cestou spojující osadu s vesnicí. Další místa zmiňovaná ve výpovědích dětí – tedy 

kostel, fotbalové hřiště, Kaufland či „sbor“ – mají společné to, že jsou navštěvována pouze jednou 

za čas a že jejich význam není mezi dětmi obecně sdílen.

Ve středu žitého prostoru dětí z osady je dům, ve kterém žijí. Z tohoto místa se vztahují         

k místům dalším. To se nejlépe ukázalo na mentálních mapách, na nichž mnoho dětí nakreslilo 

dům/domov do pomyslného středu výkresu. Také jej většinou nakreslily jako první obrazový prvek 

a určitým způsobem jej od ostatních prvků odlišily. Fotografie pak ukázaly především skutečnost, 

že domov je pro děti ve velké míře spojen s přítomností lidí – jejich příbuzných. Velká část             

z fotografií, které děti pořídily zobrazuje různé, většinou jim příbuzné jedince a mnoho z těchto 

snímků byla pořízena právě uvnitř domů, kde děti žijí. Častým motivem je přitom projevování 

vzájemné péče – ať už jde o držení malých dětí v náručí, držení se kolem ramen či jiný typ 

vzájemného dotyku. A tak je patrné, že domov je pro děti z letanovské osady místem, kde je o ně 

postaráno, kde se cítí být v bezpečí, je skutečně oním útulkem jak o tom mluví Bollnow (1961), 

Tuanovským (2001) intimním místem. Z mé analýzy vyplynulo, že významnou roli v utváření 

tohoto místa zastává skrze svou „činnost“ matka dětí. Jelikož děti v romské kultuře přebírají brzy   

v rámci rodiny různé povinnosti – například co se týče péče o mladší sourozence – tak můžeme 

dodat, že domov je pro ně i místo, kde se projevuje jejich vlastní zodpovědnost, jejich „starání se“. 

Jako o „prodloužené domácnosti“ (Dřímal 2004) se dá patrně mluvit v souvislosti s venkovními 

prostory v blízkosti domu, asi především těmi, které spojují domy příbuzných v rámci 

lokální/aktuální příbuzenské skupiny. Jedná se tedy o onen prostor, který Budilová a Jakoubek 

(2008) nazývají „dvoreček“.

Na základě analýzy fotografií jsem dále došel k závěru, že s domem, kde děti žijí, resp. věcmi, 

které tvoří jeho vybavení, se děti do určité míry identifikují. Vedle esteticky kladně oceňovaných 

předmětů se jedná patrně především o věci, jejichž vlastnictví je v prostředí osady považováno za 

prestižní a které tak svému majiteli zvyšují sociální status. Zdá se, že se tento typ věcí v osadě 

vyskytuje především uvnitř domů, z věcí umístěných ve venkovním prostoru se jedná například      

o automobil.

Fotografie rovněž vyjevují skutečnost, že „domácký“ prostor se patrně neomezuje jen na 

samotný dům, kde děti žijí. Zdá se, že v uvedeném smyslu děti chápou i domy svých příbuzných –

běžně je navštěvují, také v jejich rámci se jim dostává – či je jimi poskytována – péče a i ony tak 

pro děti představují bezpečné místo. Domy příbuzných jsou přitom ve větší míře zmiňovány ve 

výpovědích dívek. Možnou interpretací je, že dívky ve vnitřních prostorech domů tráví větší 

množství času než chlapci – jak tomu je nepochybně u dospělých – a tak jim v rámci svého žitého 

prostoru přikládají větší význam. Z materiálu není zcela zřejmé, jak děti chápou osadu ve svém 

celku. Přestože se zdá, že se k ní tímto způsobem děti příliš nevztahují, tak jsou si každopádně 
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vědomi její celistvosti. Toto chápání se však patrně projevuje především ve chvílích, kdy se 

vymezují vůči lidem žijícím na jiných místech.

Žitý prostor dětí je tedy ustavován skrze jejich sociální vztahy. Vedle toho ale můžeme též 

říci, že se ustavuje i skrze činnost, například již samotnou chůzí mezi jednotlivými místy. Jednotliví 

obyvatelé osady rozlišují mezi lidmi, k nimž „se chodí“ a těmi, k nimž „se nechodí“. Tyto zvyklosti 

a představy, které za nimi stojí (například zmíněný koncept rituální ne/čistoty), tak ovlivňují, jaké   

z možností, které se před lidmi z osady v prostoru otevírají (a o kterých píše de Certeau), tito lidé 

opravdu uskutečňují. V prostoru osady i uvnitř samotných domů se pak prostřednictvím aktivity lidí 

rozvíjí Seamonův místní balet – lidé přicházejí a odcházejí, hrají si a pracují, postávají a konverzují 

atd.. Tím se – jak o tom mluví i Ingold – utváří specifický charakter a identita míst a také vzniká 

pocit důvěrnosti místa u lidí, kteří je „užívají“.

Skutečnost ustavování žitého prostoru dětí prostřednictvím jejich činnosti je dobře patrná       

u míst, které využívají ke hře. Jedná se především o místa, která jsem spolu s dětmi označoval jako 

„hřiště“ a „louku“. V analýze jsem se snažil ukázat, že typ a místa her se u dívek a chlapců do určité 

míry liší – alespoň co do významu, který jim připisují. Zatímco chlapci jako hřiště vnímají v první 

řadě poměrně jasně vymezenou travnatou plochu za potokem a z her pro ně má klíčový význam 

fotbal, tak hry, ani místa her dívek nejsou v jejich vnímání takto omezeny na konkrétní typ činnosti 

a patrně ani na konkrétní místa. Hry mají dívky spojeny spíše s přítomností svých kamarádek, 

důležitý je pro ně tedy především jejich sociální aspekt. Především u dívek se tak ukázalo, že místa, 

která jsou využívaná ke „hraní si“ jsou skrze tuto činnost ustavována (jak o tom skrze pojem 

krajina činnosti hovoří Ingold) a také jejím prostřednictvím nabývají svůj význam. S ukončením 

činnosti však v tomto svém smyslu zanikají. Můžeme zde zmínit Lefebvreovu myšlenku, že prostor 

je materiální i mentální konstrukt. Přestože materialita těchto prostorů zůstává v tomto případě 

relativně neměnná, jejich význam se vždy znovu utváří v závislosti na způsobu jejich využití. Díra 

vykopaná v zemi tak například jednou slouží jako úkryt, podruhé jako překážka k přeskočení.

Zvláštní místo představuje „mlýn“. Přestože je dětmi využíváno jen za teplého počásí během 

léta, tak děti daly ve svých výpovědích najevo, že tomuto místu přikládají velký význam. Patrně pro 

ně koupání u „mlýna“ představuje velký zážitek na který se po celý zbytek roku těší. I v souvislosti 

s „mlýnem“ můžeme říci, že je jakožto význačné místo jejich žitého prostoru ustavováno 

prostřednictvím sociálních vztahů a lidské činnosti. Sociální stránku činnosti – onu Ingoldovu 

interaktivitu – přitom zdůrazňovaly především dívky. Důraz na samotnou činnost – vedle 

samotného koupání například na skákání do vody z kamenného mostu – se naopak objevil 

především ve výpovědích chlapců. Některé děti přikládají zřejmě význam i samotné chůzi po lesní 

cestě, která k „mlýnu“ vede.

Les patrně můžeme chápat spíše jako určitou kulisu (a hranici) žitého světa dětí. Je dětmi 
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chápán ve své celistvosti – v jeho rámci nerozlišují jednotlivá, od sebe oddělená místa. V analýze 

jsem došel k tomu, že je jimi vnímán ambivalentním způsobem: Přestože jej chápou jako místo 

užitečné a zčásti snad i pěkné, tak pro ně také představuje nebezpečí. Žijí v něm nebezpečná zvířata, 

zjevují se v něm mulo. Toto nazírání na les tak souzní s výkladem Pelikána (2009), který mluví       

o strachu Romů z přírodního světa, jehož je les význačnou součástí. Zdá se, že prostředkem 

překonávání tohoto strachu je u dětí z osady – a asi nejen v souvislosti s lesem – pohyb v rámci 

lidského kolektivu.

Dalším významným místem žitého prostoru dětí je nepochybně škola. Děti k ní chovají kladný 

vztah, což je patrně ovlivněno i tím, že se v ní setkávají s různými prvky a věcmi, které se               

v prostředí osady nevyskytují – s počítači a jinými elektronickými přístroji či tekoucí vodou. Na 

druhou stranu jsou děti v podstatě „mezi svými“ – v rámci školních tříd se setkávají pouze s jinými 

romskými dětmi, které ve velké míře žijí rovněž v osadě. Ve škole se sice dostávají do kontaktu       

i s ne-Romy, avšak zůstávají od nich do značné míry odděleny. Tato skutečnost má pak možná vliv 

na to, že škola je patrně některými dětmi vnímána jako místo odloučené od zbytku letanovské obce. 

Jiná místa v rámci obce přitom, zdá se, nejsou pro většinu dětí z osady významná.

Především s cestou do školy a ze školy je tak pro děti spojená silnice spojující vesnici             

s osadou. Tato cesta je pro děti pojítkem důvěrně známého světa romské osady se světem ne-Romů, 

který je pro ně do určité míry cizí. Je to už zčásti onen venkovní, nechráněný svět o kterém mluví 

Bollnow. Možná i to je důvod, proč v souvislosti s touto cestou mezi dětmi panují jisté obavy až 

strach. V časti cesty, která prochází obcí zároveň některé děti vnímají určité věci jakožto pěkné či 

žádoucí.

Další místa se objevila jen ve výpovědích některých dětí. Jedná se jednak o místa spojená       

s konkrétní zálibou (fotbalové hřiště), vyznáním (kostel), členstvím v určité náboženské organizaci 

(„sbor“) či s určitou činností, kterou děti neiniciují (Kaufland). Pro všechna tato místa platí, že jsou 

navštěvována jen některými z dětí a také pouze jednou za čas. Kromě  „sboru“ – který navštěvují 

patrně především Romové – jde o místa, kde se děti ve velké míře setkávají se světem majority, 

světem ne-Romů. Zároveň však platí, že děti tato místa navštěvují ve skupině lidí z osady a dá se 

předpokládat, že k jejich interakcím s lidmi mimo tuto skupinu příliš nedochází.

Skutečnost, že žitý prostor dětí z letanovské osady je ustavován především prostřednictvím 

jejich činnosti a sociálních vztahů má vliv na to, že některá místa a krajinné prvky do jeho rámce 

nepatří. V dětských výpovědích se tak téměř či vůbec neobjevily například blízké okolní vesnice     

s početnou romskou – avšak patrně téměř nepříbuznou – populací (Hrabušice, Spišské Tomášovce), 

vetší města (Poprad) či na horizontu se tyčící Vysoké Tatry.
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Na závěr bych chtěl dodat, že při provádění analýzy jsem se k datům snažil přistupovat 

pečlivě a obezřetně. Je však nutné mít na paměti, že co se týče jejích výsledků, tak mé interpetace 

samozřejmě materiál – a mám teď na mysli především mentální mapy a dětmi pořízené fotografie –

nevyčerpávají. Ten je tak otevřen dalšímu výkladu. Navíc, některé skutečnosti, které jsou na 

fotografiích zachycené nejsou textem – jako jiným a specifickým způsobem vyjádření – plně 

uchopitelné (viz. např. MacDougall 1998). Právě fotografie někdy alespoň letmo zachycují onen 

prvek okamžitosti bytí, který je pro koncept žitého prostoru tak důležitý.
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