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Úvod

(seznámení cílem této práce a s pojmem „věková skupina“, hypotéza o možné souvislosti věkových 

skupin se vzděláním a socializací Romů) 

Tato práce se zabývá otázkou, jaký je způsob a intenzita vnímání věkových skupin u 

Romů a jakým způsoben ovlivňuje dosahované vzdělání. Podnětem se pro mne stal 

Eisenstadtův text1, který jsem překládal jako součást jazykové zkoušky (bakalářský překlad) a 

zároveň názory některých respondentů, se kterými jsem se setkal při předchozím výzkumu, kdy 

jsem participoval na dotazníkovém šetření a působil v roli asistenta při vyplňování dotazníků2, 

týkajících se postoje Romů k vzdělání. Autor knihy „Z generace na generaci“ se v první části této 

práce zabývá věkovými skupinami v tradičních společnostech i v moderní (euroamerické) 

společnosti, jejich vznikem, popisem práv a povinností jejich členů a společenskou funkcí, 

kterou v té které společnosti plní. 

Vysvětlení významu a analytický rozbor těchto věkových skupin, který ve zmíněné knize 

přinesl tento autor, mě inspirovalo obrátit svou pozornost k tomu, zda v romských rodinách 

nefunguje obdobný systém věkových skupin. Kladu si otázku, zda v romské kultuře existují, ať již 

uvědomované, manifestované a striktně od sebe oddělené jednotlivé věkové skupiny, nebo 

latentní skupiny, kdy jen určitý věk jedince předurčuje jeho chování. Je namístě uvažovat, co od 

jedinců určitého věku dané společenství očekává (a on od společenství), jaká práva a povinnosti 

mu společenství připisuje, jaká práva a povinnosti nebo jiné změny v postavení jedince jsou 

spojovány s určitým věkovým stupněm, případně je-li taková změna náhlá a jasně patrná nebo 

spíše pozvolná a zastřená. 

Proto se chci zaměřit na otázku, zda v romské populaci, resp. ve vybraném vzorku 

romské populace existuje (v jakémkoliv smyslu) vnímání věkových skupin a jak je toto vnímání 

silné, a zda nějak souvisí s koncepcí vzdělání a jeho hodnotou pro zkoumanou komunitu, 

případně má-li koncepce věkových skupin ještě nějaké další důsledky. 

Je mnoho odborné literatury, zabývající se problematikou vzdělávání Romů, ale tomuto 

aspektu se odborná literatura příliš nevěnuje3, autoři se spíše zaměřují na jiné překážky na cestě 

ke vzdělání, přičemž se zejména zabývají vlivem sociálního prostředí a různými formami

                                               
1

Eisenstadt, S.N: „From Generation to Generation“, New York, 1964, The Crowell-Collier Publishing Company
2

Dotazníkový výzkum, prováděný v letech 2009/10, který se týkal postoje Romů ke vzdělání
3 otázka relevantní literatury je zmíněna dále v textu příslušné kapitoly, případně v poznámkách, vztahujících se k 
textu
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diskriminace. Kromě toho se valná většina prací4, řešící tuto otázku, orientuje pouze na děti 

určitého věku – konkrétně se zabývá dětmi v předškolním a na počátku školního věku (tj. 

přibližně věkové rozmezí 4-8 let). Hodně pozornosti se obvykle věnuje pomoci při napravování 

nedostatků rodinné výchovy (ve smyslu nepřipravenosti a nedostatečné socializace dětí v rámci 

kolektivu vrstevníků, jazyková nevybavenost, málo rozvinuté abstraktní myšlení, malá nebo 

nedostatečná trpělivost a disciplína a s tím související špatné soustředění na výuku), protože 

handicap těchto dětí není primárně spatřován v jejich intelektuálních schopnostech5. Jako 

bariéra je vnímán i celospolečenský kontext, který část romské populace staví do pozice socio-

kulturně vyloučených, (např. negativní vliv sociálního prostředí, předsudky a stereotypy 

kompetentních příslušníků majoritní společnosti, vliv skrytého i otevřeného rasismu, absence 

adekvátních nástrojů při diagnostice intelektuálního potenciálu dětí, apod.).6 I když nepochybuji 

o tom, že popis a návrhy řešení problémů dětí ve výše zmíněném věku má své opodstatnění, 

domnívám se, že problém „vzdělání“ zdaleka nekončí překlenutím období raného dětství (např. 

pomocí dobrovolnických organizací, jejíž členové navštěvují rodiny, jejichž děti by mohly mít na 

počátku své školní kariéry potíže). 

Při sběru dat od romských rodičů, který jsem prováděl v r. 2009 v rámci dotazníkového 

šetření zabývající se podobnou tématikou7, jsem zjistil, že většina oslovených rodičů bere školní 

záležitosti svých čerstvých školáků velmi vážně (nebo to aspoň prohlašují) a své děti se snaží 

vést k tomu, aby nezanedbávaly školní povinnosti, nabádá je k pozornosti při výuce, přičemž se 

tito rodiče většinou živě zajímají i o prostředí, ve kterém jejich dítě vyrůstá8, hlavně z hlediska 

možné šikany ze strany spolužáků ne-Romů nebo případné diskriminace ze strany učitelů.

                                               
4

literatura, zabývající se touto otázkou je specifikována dále v textu
5

Budilová, L., Jakoubek, M., Smolík, A.:  „Sociálně - etopedický výzkum romské drobotiny“, příspěvek z 
konference škola, žák a učitel v multikulturním prostředí, 2006, dostupné z 
http://pf.ujep.cz/files/data/KPR_konferenceprispevek22.pdf (ke dni 21.5.2011)
6

Holubec, S.: Teorie vzdělanostních nerovností a romské prostředí. Paideia 3 (2) 2006 [Online] [cit. 2011-02-20], 
dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=9&jcid=72 (ke dni 
21.5.2011)
7

Bittnerová, D.; Pěničková, D.: Immigrant Parents Expectations and Investment into Education of Children: 
Models Formed by Immigrant Families in the Czech Republic, Závěrečná zpráva výzkumu GDN, Praha, 2010, rkp.
8

takto projevovaná rodičovská péče o školáky se však týká převážně dětí, navštěvujících první až třetí třídu 
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1. Obecná a teoretická část

1.1 Upřesnění pojmu „Rom/Romové“

(koho lze považovat za Roma - východiska a možná hlediska, vysvětlení dalších pojmů - majorita vs. 

většinová společnost)

V souvislosti s tím, že v obecné části používám pojem Rom, Romové nebo adjektivum 

romský, považuji za užitečné tyto pojmy blíže vymezit. Ve skutečnosti existuje nejen ve světě, 

ale i u nás více sub-etnických skupin, jež se od sebe ve značné míře odlišují, ale přesto jsou 

příslušníci všech těchto skupin většinovou společností označováni souhrnně jako Romové. Jak 

se tedy vypořádat s určením, koho považovat za Roma? Pokud se tedy pro potřeby tohoto 

výzkumu pokoušíme definovat, kdo je Rom (protože tato práce si vytkla jako cíl výzkum 

věkových skupin v romské rodině) jsou v zásadě možné tři, resp. čtyři přístupy, a z nich také 

vycházejí určující kritéria - hledisko „genetické/rasové“; „sociální“; a „kulturní“ - a jak uvidíme, 

jsou odlišné nejen proto, že se každé zaměřuje na jinou oblast života a sociálních (a dalších) 

faktů, ale zároveň ani jedno z nich nemůže obstát samo o sobě, izolováno od ostatních. Přitom 

první dvě z uvedených jsou dnes již považovány za nevědecké, ačkoliv pohled, který nabízejí, je 

stále zakonzervovaný v myšlení širší veřejnosti; za odborný přístup se dá označit snad jen 

hledisko třetí. Při bližší analýze těchto hledisek se (uvedeno podle výše uvedené posloupnosti) 

dostaneme k následujícím výsledkům: 

1) Při aplikaci „genetického/rasového“ hlediska budeme za Roma považovat toho, kdo 

tak vypadá a jehož fyziognomie vykazuje určité, námi předem určené rysy, které pokládáme za 

typické pro Romy. Tedy například snědší pleť, tmavé vlasy a oči, nižší vzrůst apod. Již na první 

pohled je patrné, že při použití kritérií, vyplývajících z vnějších antropologických rysů, do takto 

vymezené skupiny nebudou patřit (mimo jiné) někteří olašští Romové, jejichž vlasy, stejně jako 

pleť nebo oči jsou často světlejší, nevykazují žádné z výše uvedených charakteristik, jež jsme 

předem určili jako nezpochybnitelné atributy romství a nemůžeme je tedy považovat za Romy. 

Naopak této charakteristice budou vyhovovat příslušníci jiných národů, pocházející většinou z 

jižních zeměpisných šířek, jako třeba někteří Španělé, Italové, Řekové, Indové, atp. Dále, 

vzhledem k uzavírání interetnických partnerských svazků, jak mezi příslušníky různých romských 

skupin, tak mezi Romy a ne-Romy, došlo u některých Romů, kteří snad dříve odpovídali tomuto 
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„vzoru“, k podstatným změnám vnějšího vzhledu. Postavíme-li v rámci experimentu na veřejné 

místo skupinu několika (např.) Indů a o něco dál skupinu Romů, kteří nebudou nést žádné 

znaky, jež jsme uvedli jako „typické“ pro Romy, nikdo z kolemjdoucích nebude pravděpodobně 

schopen správně identifikovat příslušníky jednotlivých skupin a určit, která z těchto dvou skupin 

se skládala z Romů.

Tento (rasový) úhel pohledu také někdy vede k tomu, že na Romy je pohlíženo jako na 

homogenní etnickou skupinu. Automaticky se předpokládá, že všichni příslušníci takové 

„skupiny“ nebo aspoň jejich převážná většina, se také, vzhledem k tomu, že vypadají podobně, 

budou i podobně chovat, mít srovnatelné potřeby nebo dodržovat stejné zvyky a tradice. To

ovšem vede k chybným reakcím, a to bohužel často i v případech postupu státních úředníků, 

pro které je jednodušším, a někdy i jediným možným postupem, zařadit klienta podle jeho 

vzhledu, než pracně zjišťovat, kým opravdu je.9

Identifikovat jedince podle toho, jaké jsou charakteristiky jeho fyziognomie, je tedy z 

výše uvedených důvodů ne-li nemožné, pak určitě nesprávné a zavádějící, přesto je tento 

princip, alespoň u nás, pro svou zdánlivou jednoduchost, velmi často používán. I když v dnešní 

době již tento přístup není vědecky obhajitelný, a byl dávno sociálními vědci opuštěn, přesto je 

hluboce zakořeněn v myšlení širší veřejnosti a někdy i zainteresovaných osob, které se zabývají 

řešením otázek sociálního začleňování Romů.      

2) Použití „sociálního“ hlediska je asi nejproblematičtější, protože připisuje celé určité 

skupině (Romům) vymezené místo na spodní příčce sociální hierarchie. V odborných textech se 

dnes (v souvislosti s Romy) nevyskytuje, naopak mnoho autorů upozorňuje na nesmyslnost jeho 

používání a na možná nedorozumění, plynoucí z jeho uplatňování.10 Většinou je zastáváno laiky 

z řad široké veřejnosti a všímá si těch nejvýraznějších negativních jevů. Protože jejich 

nejviditelnějšími aktéry jsou (také) Romové, uplatněním generalizace zařazuje uvedené hledisko 

do této „nižší“ kategorie rovnou všechny Romy, bez ohledu na jejich reálnou sociální situaci a 

zařazení ve společnosti. Podle zastánců tohoto principu jsou Romové „ti sociálně vyloučení“, 

                                               
9

na úskalí tohoto chybného postupu, kdy je směšováno etnické (geneticko-rasové) a sociální hledisko, což je 
mnohdy obvyklé v praxi odpovědných úředníků i v přístupu laické veřejnosti, upozorňují např. práce Š. Moravce: 
Moravec, Š.: „Nástin problému sociálního vyloučení romských populací“, a dále: „Negativní důsledky etnické 
definice sociálního vyloučení romských populací“, in: sborník „Romové v osidlech sociálního vyloučení“ (eds. Marek 
Jakoubek a Tomáš Hirt), Plzeň, 2006, nakl. Aleš Čeněk
10

např.: Moravec, Š.: „Nástin problému sociálního vyloučení romských populací“ nebo „Negativní důsledky etnické 
definice sociálního vyloučení romských populací“, in: sborník „Romové v osidlech sociálního vyloučení“ (eds. Marek 
Jakoubek a Tomáš Hirt), Plzeň, 2006, nakl. Aleš Čeněk
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žijící ve svébytných, téměř autonomních komunitách mimo „normální“ společnost, pracují jen 

příležitostně nebo vůbec, pobírají nejrůznější sociální dávky a vyvíjejí všechny myslitelné 

kriminální aktivity. Je pravda, že někteří Romové (stejně jako někteří ne-Romové) tímto 

způsobem žijí, avšak to, že Romové jsou snadno rozpoznatelní (a navíc bývá jejich etnicita 

mediálně zdůrazňována) pak způsobuje, že specifický způsob života některých z nich, je velkou 

částí majoritní společnosti automaticky pokládán za charakteristický a obvyklý pro všechny 

Romy (které se ani nesnaží nějak hlouběji rozlišovat). To potom vede ke vzniku, případně k 

upevnění již existujících etnicky-sociálních stereotypů, jejichž přijetí může vyústit do situace,

kdy jsou (všichni) Romové obecně vnímáni jako nepřizpůsobiví, chudí, parazitující na příliš 

štědrém sociálním systému a působící další problémy. Takto uplatňované sociální hledisko 

většinou nebere v úvahu, že jsou i Romové, kteří mají stálé zaměstnání nebo se věnují 

legálnímu podnikání, bydlí ve vlastním domě nebo bytě, posílají děti řádně do školy a zajímají se 

o jejich prospěch, neúčastní se žádných kriminálních aktivit a nepobírají sociální dávky. 

Takoví pak, v rámci tohoto úhlu pohledu, často nejsou majoritou považováni za Romy, ač 

se jimi sami cítí a někteří z nich se ke svému romství hrdě hlásí. Sociální optika, kdy se snažíme 

zařadit jedince do nějaké etnicko-kulturní kategorie na základě jeho sociálního postavení (nebo 

naopak předjímáme jeho sociální status na základě etnicity) je tedy nejvíce zkreslující a z toho 

důvodu nepoužitelná, protože zdaleka ne všichni Romové patří k sociálně vyloučeným a naopak 

mezi sociálně vyloučenými najdeme i mnoho ne-Romů - např. některé bezdomovce, 

narkomany, dlouhodobě nezaměstnané, chronické neplatiče dluhů, apod.

3) Uplatnění kulturního hlediska představuje takový typ pohledu, kdy nahlížíme nějakou 

skupinu prizmatem kultury, kterou považujeme za odlišnou od té naší - v dané majoritní 

společnosti převažující a v určitém ohledu i určující pro posuzování kultur jiných. V případě, že 

svou vlastní kulturu považujeme za určující, nebo-li za jakési měřítko vyspělosti a kvality, resp. 

hodnoty kultury jiné, jedná se o etnocentrický princip, pokud pouze deskriptivně odlišíme dvě 

různé kultury a nebudeme je hodnotit z hlediska „lepší vs. horší“ (ve smyslu více nebo méně 

„vyvinutá“), budeme zastávat pozici kulturního relativismu. Pokud se týká současného vztahu 

Romů a větší části majoritní populace, dá se jednoznačně konstatovat, že obecně ve společnosti 

převažuje výše naznačený etnocentrický pohled. 

Pojem „kulturní hledisko“ zahrnuje širokou paletu rozmanitých kulturních projevů

skupiny lidí, jíž považujeme za „jinou“. Tyto kulturní projevy, zahrnují jednání a chování 
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neobvyklé pro posuzujícího - různé tradiční zvyky nebo rituály, používání jiného, v tomto 

případě romského, jazyka jako komunikačního prostředku, folklórní projevy, tradiční hudbu a 

tanec; ale na druhé straně také určité specifické uspořádání rodinných a příbuzenských vztahů. 

Jako čtvrté možné hledisko se nabízí uplatnění principu sebeidentifikace - podle tohoto 

principu je Rom ten, kdo se za něj (v širším smyslu) považuje, ať už manifestovaně - vlastním 

prohlášením, nebo tím, že je sám vědomým nebo nevědomým nositelem kulturního dědictví -

jazyka, zvyklostí a tradic. Sám sebe zahrnuje do skupiny, která je identifikována jako romská a 

ztotožňuje se s romstvím, jeho povahou a lidmi, kteří tuto hodnotu sdílejí. 

I když je mi osobně nejbližší kulturní vymezení, není možné, jak jsem již výše 

poznamenal, zbývající hlediska zcela opominout. Proto, alespoň pro potřeby obecné části, 

přijmu definici, kterou ve svém článku částečně kritizuje M. Jakoubek,11 podle nějž je jakákoliv 

obecná „definice Roma“ takřka nemožná, protože téměř ve všech takto přijatých definicích se 

uplatňují prvky esencialismu a důraz na etnicitu. Později, v části, která se věnuje výzkumu, se 

pokusím se o upřesnění a přesné určení osob, na něž se výzkum zaměřuje a se kterými byly 

vedeny rozhovory. Prozatím budu v této části považovat za Roma toho, kdo „se za Roma sám 

považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil, a/nebo je za 

Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, 

kulturních nebo sociálních) indikátorů“.12

Pokládám za důležité objasnit také používání dvou pojmů - „majorita“ a „většinová 

společnost“ pro označení „původní“ evropské společnosti, do které přišli koncem středověku 

Romové jako nově příchozí. I když se jedná víceméně o synonyma, jejich rozlišení má přesto 

nezanedbatelný význam. Pojmu majorita zde používám ve smyslu mocenském, tehdy, kdy je 

potřeba zdůraznit, že se jedná o společnost vládnoucí, určující pravidla. Na druhou stranu 

termín „většinová společnost“ naznačuje význam (z mocenského hlediska) spíše neutrální, 

proto jej používám tam, kde vyjadřuje prostou početní převahu nebo převládající postoje a 

názory. 

                                               
11

JAKOUBEK, M.; BUDILOVÁ, L. (2008): Mandel poznámek k současnému stavu výzkumu Cikánů/Romů v 
ČR. Biograf (45): 25 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4506 (ke dni 
11.5.2011)
12

citováno z: JAKOUBEK, M.; BUDILOVÁ, L. (2008): Mandel poznámek k současnému stavu výzkumu Cikánů/Romů 
v ČR. Biograf (45): 25 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4506 (ke dni 
11.5.2011) (odst. 14)
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1.2 Historické kořeny distance Romů a majority

(zdůvodnění historického kontextu, kořeny utváření vztahů mezi Romy a majoritou, asymetrický vztah 

mezi Romy a majoritou po celou dobu jejich pobytu v Evropě, reakce Romů na tlak majority)

U většiny prací, které se zabývají současností je nějakým způsobem zmíněna i historie, ze 

které současnost vychází a ke které se vztahuje. Často mi taková historická „vsuvka“ připadala 

nadbytečná, ale nakonec jsem se po zralé úvaze rozhodl zařadit do úvodní části zmínku o 

historii také. Zejména proto, že se domnívám, že současná situace Romů má své 

nezpochybnitelné historické pozadí, bez jehož alespoň rámcové znalosti nelze pochopit některé 

jejich vlastnosti, které příslušníci majoritní společnosti pokládají za charakteristické. Těmito 

vlastnostmi míním mimo jiné například často negativní nebo odtažitý vztah k institucím a 

úřadům nebo silné rodinné vazby a s tím související chápání příbuzenství, které se liší od 

způsobu, jakým pojímá rodinu a příbuzenské vztahy majoritní společnost nebo její převažující 

část. Proto si myslím, že alespoň obecné seznámení s historií Romů je v mnoha ohledech velmi 

přínosné a pomůže přinejmenším částečně pochopit některé způsoby jednání této 

marginalizované skupiny. Respektive znalost této historie nám může dát teoretický podklad pro 

pochopení toho, proč jsou Romové vnímáni jako odlišní a jakými prostředky je symbolicky 

vyjadřována distance majoritní společnosti.    

Důležitým kulturním prvkem, který vyjadřuje asymetrii vztahu mezi Romy a majoritou je 

etnonym. Podle nedoložených zpráv se první Romové objevili v Evropě (v Byzanci) již ve 12.-13. 

století. Byli nazýváni Athinganoi, a považováni za příslušníky heretické sekty, s nimiž nebylo 

radno navazovat styky. Z tohoto pojmenování se časem vyvinul výraz Cikán. V anglofonních 

zemích se prosadilo označení Gypsies, které odkazovalo k jejich domnělému egyptskému 

původu.13 S těmito pojmenováními se ovšem Romové nikdy plně neztotožnili. Byla to majorita, 

která vnucovala etnonym, a tím symbolicky potvrzovala vzájemný vztah. Přitom vhodné 

pojmenování, se kterým by se předmětná skupina identifikovala je velmi důležitým 

předpokladem pro navázání kontaktu a vedení jakéhokoliv dialogu. Další nepochopení či 

přezíravost, ke které mohla majorita díky svému mocenskému postavení přikročit, je 

přezíravost vůči vnitřní struktuře. Zatímco majorita většinou vnímá Romy jako homogenní 

etnikum a nerozlišuje mezi jejími mnohdy odlišnými skupinami, Romové sami používají pro 

                                               
13

Po příchodu do Evropy procházely některé skupiny územím v Řecku, kde je oblast, která má název Malý Egypt
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určení své příslušnosti různé názvy, právě podle pocitu sounáležitosti s nějakou sub-etnickou 

skupinou. Jazykový význam takového výrazu je většinou „člověk“, přičemž obecné označení 

Rom většinou plně neakceptují. Zatímco u nás není skupinová diferenciace tak výrazná a většina 

českých Romů akceptuje označení Rom (i když jako auto-etnonym14 výraz Rom většinou 

nepoužívají, sami se běžně označují jako Cigáni), v jiných zemích, kde takových (odlišných) 

skupin žije vedle sebe víc, je správnému pojmenování skupiny a jejích příslušníků připisována 

větší důležitost (Sintí, Manuša, Kale, Kalderaš...). 

Existenci Romů v Evropě po celou jejich historii provázejí nejrůznější správní nařízení, 

která jsou ovlivněna dobovým přístupem k vyloučeným. Po příchodu do Evropy procházely 

některé skupiny územím v Řecku, kde je oblast, která má název Malý Egypt, proto býval často za 

jejich vlast považován Egypt. Tento mýtus o egyptském původu někteří Romové vítali a ještě jej 

podporovali pověstí, která měla zdůraznit jejich křesťanský původ a poslání v Evropě (pouť 

z důvodu pokání). Z tohoto důvodu jim také byly panovníky evropských zemí, jimiž procházeli, 

později (14., 15. stol.) vydávány různé ochranné glejty, jež jim měly zaručit bezpečný průchod 

určitým územím. Skupiny putovaly Evropou rozděleně, ale je pravděpodobné, že spolu 

udržovaly kontakt. 

Také v kontextu českých zemí se Romové v historii etablovali jako lidé vyloučení, jimž 

stát poskytoval zvláštní legislativní rámec. První zmínka o Romech na našem území pochází ze 

Starých letopisů českých z r. 1416 a již tyto první zprávy popisují Romy negativně, ač byla tato 

skupina chráněná panovníkovým glejtem jako poutníci. V 15. stol. přicházejí do Francie, a 

patrně proto, že známým místem jejich předchozího výskytu jsou Čechy, dostávají tam označení 

Bohémiens.15

Důležitou charakteristikou je také skutečnost, že Romové trvale procházeli daným 

prostorem. Přestože někdy žili na určitém území po několik generací, nebylo výjimkou, že z 

důvodů zhoršení sociálních podmínek jejich života došlo k exodu části romské populace na jiná 

území. Jejich pobyt byl pak opět regulován výše zmiňovanými nařízeními, které jim bránily v 

integraci. Usazování obvykle nebylo povoleno, ale byli naopak ze všech míst vykazováni, takže 

se u nich nemohl vyvinout vztah k jednomu místu jako ke svému bydlišti - domu, městu, kraji 

nebo vlasti, tak, jako u ostatních usedlých obyvatel, kteří odedávna „někam patří“.

                                               
14

etnonym lze dále rozdělit na „auto-etnonym“, což je označení, jež používají nebo akceptují příslušníci 
označované skupiny, tj. jak sami sebe označují, ten stojí v protikladu k výrazu „exo-etnonym“, což je označení 
příslušníků skupiny těmi, jež stojí vně, nejsou tedy jejími příslušníky.
15 Horváthová, J.: Kapitoly z dějin Romů, Praha, 2002, vyd. společnost Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.,
nakladatelství Lidové noviny
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Výše stručně nastíněná historie má význam nejen pro sebeidentifikaci příslušníky 

romského etnika, ale přesahuje i do současnosti a určitým specifickým způsobem ovlivňuje 

vzájemné vztahy s majoritou. Se skutečností, že historie Romů se dá v určitém smyslu chápat 

jako historie pronásledování, pravděpodobně také souvisí jejich podezřívavý vztah ke státním a 

mocenským institucím a silná orientace na rodinu, která v jejich životě představuje základní a 

nejdůležitější hodnotu. 

1.3 Současná marginalizace

(vztah majoritní společnosti a Romů v současné společnosti, rasové stereotypy a diskriminace, cesta od 

asimilace k integraci, sociálně-ekonomická marginalizace)

Dnes jsou Romové rozptýleni po celém světě a všude většinou tvoří marginalizovanou 

vrstvu, kterou majoritní společnost nepřijímá a nepovažuje za sobě rovnou. Svůj postoj obvykle

příslušníci majority zdůvodňují odlišným způsobem života Romů, jejich jiným pojetím obecně 

sdílených hodnot nebo malou integrovaností do společenských struktur státu. Často je však tím 

pravým důvodem jen rasový stereotyp a předsudky majority. Ačkoliv je České Republice 

legislativa nastavena tak, aby bránila přímé diskriminaci (nejen) Romů ve všech oblastech 

života, skutečnost je často diametrálně odlišná. I když podle platných zákonů, vycházejících z 

článků 1 a 2 Listiny základních práv a svobod16, která je součástí Ústavy ČR nesmí nikdo 

diskriminovat Romy (nebo kohokoliv jiného) mimo jiné na základě etnického původu, v oblasti 

zaměstnanosti, školství nebo služeb ani jakkoliv jinak, najdou se vždy víceméně legální nebo 

alespoň pololegální (a tedy nenapadnutelné) cesty, jak takové jednání zdůvodnit a zejména 

prosadit.

Zatímco v období socialismu, na který mnoho Romů vzpomíná s nostalgickým 

obdivem17, kdy byl vládnoucím režimem všem vnucován princip sociální rovnosti a rozdíl mezi 

Romskou a majoritní společností byl vnímán především kulturně. Romové (tehdy označovaní 

jako Cikáni) byli považováni za opožděnou, méně vyvinutou homogenní skupinu, jimž je třeba

pomoci pozdvihnout se na úroveň majoritní společnosti, která byla považována za normu. K 

tomuto účelu byly, jako nejvhodnější cesta k jejich začlenění do společnosti, voleny zejména

                                               
16

Listina základních práv a svobod: plný text dostupný na: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html (ke dni 
21.5.2011)
17

Bořkovcová, M.: Romský etnolekt češtiny, případová studie, Praha, 2007, nakl. Signeta (str. 20-25)



14

prostředky asimilace.18

V dnešní době se otázka integrace Romů transformuje spíše na sociálně-ekonomický 

problém, přičemž na dně společnosti zůstávají většinou právě Romové, kteří tak jsou pod 

dvojím tlakem. Je to na jedné straně odlišný vzhled, který ve spojení se silně zakořeněnými 

předsudky majority o typickém chování a způsobu života Romů omezuje jejich možnosti získat 

zaměstnání, což potom generuje další problém – ekonomickou diskvalifikaci a s tím související

sociální marginalizaci19. Na druhé straně je zde jiný, pro majoritu mnohdy nepochopitelný 

způsob vnímání hodnot i hodnotové hierarchie Romů, kořeny tohoto odlišného vnímání hodnot

však leží v minulosti a úzce souvisí právě s jejich výše popsanou historickou zkušeností a 

vnuceným způsobem života. 

Zde je nutno podotknout, že ačkoliv není možná nějaká prostá generalizace, protože 

Romové netvoří žádnou homogenní etnickou skupinu, jejíž znaky by se daly subsumovat a 

získané poznatky uplatnit obecně na všechny Romy, přesto mají jednotlivé skupiny u nás žijících 

Romů, kterých se tato práce týká, mnoho podobných charakteristik.20 Profil Romů jako skupiny, 

která řeší problém integrace do většinové společnosti, neplatí pro každého Roma, resp. pro 

každého z jeho potomků. Není výjimkou, že Rom je plně integrován do většinové společnosti, 

má pěkný byt nebo dům nebo zastává prestižní zaměstnání, vyžadující odbornou kvalifikaci. 

Dosud se však nedá říci, že takoví tvoří mezi Romy většinu. Naopak mnozí z těch, kterým se v 

životě podařilo uspět a pozitivním způsobem se integrovat do majoritní společnosti, přijmout 

její hodnoty i způsob života, se ke svému „romství“ raději nehlásí (i když zdaleka to neplatí 

obecně a o všech) a pokud udržují nějaké kontakty s ostatními Romy, pak jsou tyto styky 

mnohem řidší a v určitém smyslu kontrolované - tímto jednáním pak dochází k jednomu z typů 

kompenzačního chování, známému pod označením „útěk z romství“, kdy příslušník 

marginalizované skupiny nechce být s touto skupinou nijak spojován.21 Někteří tito (úspěšní) 

Romové zase naopak vyzdvihují své romství a stávají se politicky aktivními.

Je tedy velmi těžké vytvořit přesvědčivou charakteristiku „typického Roma“. Přesto se 

                                               
18

srov.: Cikáni v průmyslovém městě, in: Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a 
folkloristiku č. 13 (1988), Praha, Ústav pro etnologii a folkloristiku ČSAV - oborové střed. věd. informací
19 Moravec, Š.: srov.: „Nástin problému sociálního vyloučení romských populací“ a „Negativní důsledky etnické 
definice sociálního vyloučení romských populací“, in: sborník „Romové v osidlech sociálního vyloučení“ (eds. Marek 
Jakoubek a Tomáš Hirt), Plzeň, 2006, nakl. Aleš Čeněk
20

Zdůrazňuji, že je nutno neustále pečlivě rozlišovat „typové“ a „druhové“ pojmy, přičemž to, že „typologické pojetí 
něco vystihuje, nesmí svádět k domněnce, že jsme poznali každého jedince, uvažujeme-li o něm jako o někom, jehož 
se ona všeobecná charakteristika týká“ (Jaspers, K. : Otázka viny /Příspěvek k německé otázce/, 2009,  Praha, 
Academia, str. 38)  
21

Allport , G. W.: O povaze předsudků, český překlad Eduard Geissler, 2004, Praha, nakl. Prostor



15

této otázce nehodlám zcela vyhnout tím, že bych pospojoval dohromady určité obecné 

charakteristiky a výsledek vydával za „typického“ českého Roma22, proto v příslušné kapitole, 

pojednávající o vlastním výzkumu bude vždy přesně a podrobně popsáno, kdo je ten, se kterým 

byl výzkumný rozhovor prováděn a na koho se tedy vztahují uvedené závěry a interpretace.

1.4 Romská rodina - příbuzenství jako tradiční hodnota

(hodnota příbuzenství - postavení jedince v rámci rodiny a vztahování se k příbuzenství jako k 

záchytnému bodu v prostředí, které je vnímáno jako nepřátelské, hierarchie hodnot, tradiční způsob 

života a jeho historické souvislosti s ohledem na soužití Romů s majoritní společností)

Právě rodina představuje klíčové téma, jež do značné míry ovlivňuje problematiku 

soužití majoritní společnosti a Romů, a které svou důležitostí zastiňuje všechna ostatní, proto 

mu zde věnuji nejvíce prostoru. Položíme-li komukoliv otázku, zda rodina představuje 

významnou hodnotu, v převážné většině případů si můžeme být jisti kladnou odpovědí. Otázka 

je, co si pod tímto vyjádřením kdo představí a jaká práva a hlavně povinnosti pro něj vyplývají z 

obecného tvrzení, že rodina pro něj představuje důležitou hodnotu. Zatímco příslušník majority 

hledá a oceňuje v rodinném prostředí hlavně porozumění, bezpečí, jistotu, případně řád a 

vhodné místo pro výchovu dětí, již nijak zvlášť silně nepociťuje povinnosti, vyplývající z 

příbuzenských vazeb - samozřejmě kromě povinností k příslušníkům vlastní nukleární rodiny. 

Pokud se stýká se vzdálenějšími příbuznými, jsou tyto styky většinou o poznání řidší a se 

vzdáleností příbuzenství postupně slábnou nejen tyto styky, ale i povědomost o tom, kdo 

vlastně ještě příbuzný je a kdo už ne, resp. koho ještě považujeme za příbuzného natolik 

blízkého, aby byl vzájemný styk žádoucí a vítaný.23

Abychom rozdíl v pojetí příbuzenství v majoritní společnosti a u Romů plně pochopili, 

považuji za nutné zmínit se několika slovy o vlivu okolního prostředí na utváření romské rodiny. 

Na její vývoj se dá určitým opatrným způsobem uplatnit vývojové hledisko. Nemám však na 

mysli kdysi obecně přijímanou a dnes již překonanou myšlenku evolucionismu, kdy je na 

tradiční společnosti nahlíženo etnocentrickým pohledem jako na „nedovyvinuté“, které ještě 

nedosáhly určitého stupně vývoje. I když badatelé již perspektivu (unilineárního) evolucionismu 

nepoužívají, přesto je tento výkladový rámec hluboce zakořeněn v myšlení majority. Zastánci 

                                               
22

JAKOUBEK, M.; BUDILOVÁ, L.: (2008): Mandel poznámek k současnému stavu výzkumu Cikánů/Romů v 
ČR. Biograf (45): 25 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4506
23

Murphy, R. F.: Úvod do sociální a kulturní antropologie, Praha, 2004, nakl. SLON (kap. Příbuzenství)
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tohoto úhlu pohledu většinou také zároveň zaujímají etnocentrický postoj, jinými slovy, hodnotí 

odlišnou kulturu z hlediska pomyslné stupnice vývoje měřítkem své vlastní (což je v převážné 

většině kultura euro-americká) a dávají tu svou za vzor a cíl, jehož je třeba dosáhnout. Zmínku o 

evolucionismu jsem zařadil proto, že tento názor je laickou veřejností velmi oblíben a 

neobyčejně houževnatě přetrvává v myšlení mnoha lidí. Romové jsou veřejností, a to nejen 

„obyčejnými lidmi“, ale velmi často též úředníky, v jejichž kompetenci a popisu práce je řešení 

sociálních otázek, vnímáni jako „zaostalá“ skupina, která zatím ještě nepřijala „to správné“ 

myšlení a hodnoty, které jsou majoritou zdůrazňovány. Takové stanovisko pak vůbec 

nezohledňuje myšlenku, že „jinakost (Romů) však nemůžeme degradovat na zaostalost v jejich vývoji, 

který nutně musí končit stadiem majoritní společnosti“.24

Unilineární evolucionismus byl v kulturní antropologii opuštěn mimo jiné proto, že 

vnímá vývoj společnosti jako lineární, směřující k dokonalosti, přičemž na vrcholu zatím stojí 

naše (euro-americká) společnost, čímž vlastně obhajuje etnocentrickou pozici. Na druhé straně 

pohled kulturního relativismu razí tezi, že vývoj společností probíhá na různých místech 

nezávisle, a že tedy společnost, která se vyvíjí jinak, proto není horší nebo nedostatečně 

vyvinutá. Je sice odlišná, ale v zásadě stejně hodnotná. Chci tím v jistém smyslu navázat na 

myšlenku kulturního materialismu,25 domnívám se totiž, že vliv na utváření společnosti má 

mnoho faktorů a za jeden z velmi důležitých považuji vliv okolního společenského prostředí a 

klimatu, který v té které společnosti panuje. Proto, když v této souvislosti použiji obrat „jiný 

vývoj26 romské rodiny a příbuzenských vztahů v jejím rámci“, chci tím naznačit, že se vlastně

jedná o co nejdokonalejší přizpůsobování okolním sociálním podmínkám a tlakům, ve kterých se 

společenství této rodiny utvářelo, takové přizpůsobování, které po vzoru evoluce biologické 

mohlo co nejlépe zajistit přežití určitého společenství. V tomto kontextu se pak taková 

společnost, konkrétně společnost Romů (a její rodinné uspořádání), která se vyvíjela v odlišných 

podmínkách, než naše, jeví v úplně jiném světle - ne jako méně dokonalá, ale prostě jako jiná. 

Rozdíl je sice patrný, ale v žádném případě se nejedná o rozdíl v její pomyslné hodnotě -

společnost, vyvíjející se v jiných okolních podmínkách (geografických, meteorologických i 

ekonomických a v daném případě zejména společensko-politických) se zkrátka vyvinula jinak, 

vyznává jiné hodnoty, má jiné tradice nebo zvyky, ale nedá se posoudit, jestli je proto horší 

                                               
24

citováno z: Jakoubek Marek (ed.): Romové – konec (ne)jednoho mýtu, Praha. 2004, Socioklub (str. 85)
25

zatímco kulturní materialismus akcentuje zejména vliv technologií a materiálního prostředí, já se zde spíše 
zaměřuji na vliv společenských vztahů mezi jednotlivými skupinami
26

Pojem „vývoj“ v tomto odstavci nepoužívám ve smyslu „pokroku“, ale ve smyslu „změny“



17

nebo lepší než společnost jiná, která se musela přizpůsobit jiným podmínkám. Pokud zaujmeme 

tento úhel pohledu na romskou rodinu, můžeme daleko lépe pochopit nejen jiné pojetí a 

vnímání příbuzenství v jejím rámci, ale i důvod, proč se v tomto ohledu poměrně významně 

odlišuje od rodiny, s jakou se setkáváme v ne-romské části společnosti. 

Vysvětlení specifického uspořádání romské rodiny, s jejím akcentem na vysoké 

hodnocení příbuzenských vztahů, je podle mě možné najít právě v historii. Pokud si 

uvědomíme, že Romové tvořili skupinu, byť heterogenní a vzájemně nespojitou, přesto však 

majoritou vnímanou převážně jako homogenní, která byla cílem pronásledování a persekvování 

téměř po celou dobu svého výskytu víceméně na celém území Evropy27, není proto divu, že se 

tato skupina naučila orientovat na jedinou jistotu, která jí v tomto nepřátelském prostředí 

zbývala - tedy na vlastní rodinu a příbuzenskou síť. Jsou to právě příbuzenské vztahy, jejich 

vnímání a zdůrazňování, co poměrně výrazně odlišuje romskou28 rodinu od neromské29. 

Zatímco v romské rodině je kladen důraz na kolektivismus a jedinec sám o sobě mnoho 

neznamená, dnešní ne-romská rodina (a tedy téměř celá většinová společnost) se řídí spíše 

principy individualismu a příbuzenské vztahy se omezují na nukleární rodinu, případně vybrané 

nejbližší příbuzné.

Právě v souvislosti s rodinou pokládám za klíčový přístup rodičů k dětem - a zvláště pak 

rozdílný přístup k dětem různých věkových stupňů. Tento přístup má přímý vliv na průběh jejich 

školního vzdělávání a tím ovlivňuje i další skutečnosti, které se vzděláním souvisí. 

2. Překážky ve vzdělávacím procesu - teoretické zakotvení a přehled 

nejčastějších teoretických přístupů

(teorie, používané ve vědě vs. přístupy laické veřejnosti - vnímání problematiky vzdělání prizmatem 

odlišné kultury; sociálního postavení; biologických předpokladů) 

Existuje mnoho obecně známých, často diskutovaných důvodů nebo teorií, které se 

zabývají problémem vzdělání Romů, mají však značně rozptýlený postoj a každá z těchto teorií 

přináší vlastní vysvětlení. K nejčastějším teoriím patří zejména tyto tři: kulturní; sociálně-

                                               
27

Rheinheimer, Martin: Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji společnosti 1450-1850, Praha 
    2003 (kap. Cikáni)
28

Budilová. L., Jakoubek, M.: Příbuzenství v romské osadě, in: Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.): Romové: 
kulturologické etudy, nakl. Aleš Čeněk, Plzen 2004
29

Možný, I.: Sociologie rodiny, Praha, 1999, nakl. SLON
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ekonomická; a biologicko-genetická.30

„Kulturní teorie“, akcentuje především odlišný jazyk a kulturu31. Hodně pozornosti se 

obvykle věnuje pomoci při „napravování nedostatků“ rodinné výchovy (ve smyslu 

nepřipravenosti a nedostatečné socializace dětí v rámci kolektivu vrstevníků, jazyková 

nevybavenost, málo rozvinuté abstraktní myšlení, malá nebo nedostatečná trpělivost a 

disciplína a s tím související špatné soustředění na výuku), protože handicap těchto dětí není 

primárně spatřován v jejich intelektuálních schopnostech.32 Klade důraz na pomoc při integraci 

dětí do školního prostředí, počítá s prací dobrovolníků, kteří docházejí do rodin i s tolerantním 

přístupem učitelů na prvním stupni základních škol, doporučuje věnovat zvýšenou pozornost 

romským dětem zejména s ohledem na jejich jazykové schopnosti, připravenost na kolektiv 

vrstevníků nebo ochotu podřídit se autoritě učitele, přičemž poukazuje na skutečnost, že tyto 

schopnosti se v prostředí, z něhož romské děti pocházejí, nemohly rozvinout tak, jako u dětí, 

které přicházejí do školy po absolvování několika tříd předškolního zařízení, kde jsou právě tyto 

výše zmíněné dovednosti posilovány. 

Na rozdíl od předchozí, „sociálně - ekonomická teorie“ 33 zdůrazňuje sociální ne-

integrovanost a vyloučení Romů, které doprovází chudoba nebo způsob života závislého na 

sociálních dávkách. Škola je pak vnímána jako nutné zlo, jako instituce majority, která v 

podstatě nemá žádný smysl, protože dlouhodobě nezaměstnaní, uvyklí na dávky nebo 

příležitostné výdělky z nepravidelné práce (případně práce načerno34) jen málokdy podněcují 

své děti k touze po systematickém vzdělávání, jako k prostředku, který by jim měl nebo mohl 

zajistit důstojný život. Nutno podotknout, že tato teorie nestaví do pozice sociálně vyloučených 

jen Romy (i když mnoho z nich svým odlišným vzhledem nebo způsobem života zesilují 

předpoklady, které toto vyloučení iniciují nebo mu napomáhají), ale i další osoby bez ohledu na 

jejich etnickou příslušnost - dlouhodobě nezaměstnané, bezdomovce, lidi na okraji společnosti 

nebo nedostatečně integrované příslušníky dalších menšin. To, že Romové tvoří výraznou (a 

                                               
30

Podobné rozdělení teorií uvádí ve své práci Hadj Moussová (Hadj Moussová, in: Bittnerová D. (ed.), Praha, 2009
op. cit..), naplňuje je však odlišným obsahem
31

„Vzdělávání Romů v ČR“, projekt vzděl. projektu Varianty, 2002,  spol. Člověk v tísni o.p.s., dostupné na: 
http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf (ke dni 26.4.2011)
32 Budilová, L., Jakoubek, M., Smolík, A.:  „Sociálně - etopedický výzkum romské drobotiny“, příspěvek z 
konference škola, žák a učitel v multikulturním prostředí, 2006, dostupné z 
http://pf.ujep.cz/files/data/KPR_konferenceprispevek22.pdf (ke dni 21.5.2011)
33

Moravec, Štěpán: „Nástin problému sociálního vyloučení romských populací“ a „Negativní důsledky etnické 
definice sociálního vyloučení romských populací“, in: sborník „Romové v osidlech sociálního vyloučení“ (eds. Marek 
Jakoubek a Tomáš Hirt), Plzeň, 2006, nakl. Aleš Čeněk
34 Hajská, M., Poduška, O.: Práce načerno jako forma adaptace na sociální vyloučení, in: HIRT, Tomáš; JAKOUBEK, 
Marek (eds.). „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň, 2006, nakl. Aleš Čeněk
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také poměrně „viditelnou“) část této skupiny, je sice širší veřejností pokládáno za obecnou 

realitu, romství však není v žádném případě její nutnou podmínkou, kterou tomuto problému 

podsouvá „etnizující“ náhled na sociální vyloučení. Tím, že odpůrci této teorie35 přesně definují

a rozpracovávají problém chudoby a s tím související „kulturu chudoby“, zdůrazňují fakt, že 

nelze a priori spojovat etnickou a sociální otázku. I když v mnoha případech se sociální potíže 

vyskytují v souvislosti s určitým etnikem, resp. výskyt nějakého sociálního problému lze ve 

zvýšené (nápadné) míře pozorovat u určité etnické skupiny, což může pozorovatele mást a 

zavést k mylné myšlence, že problém etnický a sociální je v mnoha případech totožný.       

Jako další teorie, kterou bych zde chtěl krátce představit je, v odborném světě dávno 

překonaná, ale laickou veřejností neustále přijímaná a preferovaná, „biologicko-genetická 

teorie“36, jež předkládá sporný a nedoložitelný koncept, založený na biologické rozdílnosti 

„ras“. Jejich příslušníci jsou prezentováni jako nositelé určitých typických vlastností a 

schopností, jedinci jsou posuzováni prizmatem svého etnického původu a při snaze o změnu 

svého statusu nebo překročení zavedené (rasové) hierarchie narážejí na nepřekonatelné limity.

Člověk podle této teorie nemůže „překročit svůj stín“, zůstává přes jakékoliv pokusy a snažení 

vždy v zajetí svého (etnického) původu a předpokládaných vlastností, které jsou s tímto 

původem spojovány. Proti takovému konceptu pojetí rasy se vyslovují mnozí současní sociální 

vědci37, podle mého názoru se, spíš než o seriózní teorii, jedná o návrat k dávno opuštěnému

konceptu vědeckého rasismu minulého století, tak jak jej ve svých dílech popisuje A. de 

Gobineau38, proto se jí zde nebudu dále zabývat. 

2.1 Překážky, vycházející z fungování struktur většinové společnosti, které mají 

negativní vliv na školní vzdělávání Romů

(speciální (praktické - „zvláštní“) školy, teoretická možnost pokračování na střední škole, důvody rodičů a 

žáků pro přestup žáků na „zvláštní“ školu, stanovisko Evropského soudu - rozsudek D.H. a ostatní z r. 

2006 a 2007, segregované školy - jejich právní postavení v ČR a důvody vzniku, fenomén „white fly“, 

lokální výskyt, pokusy o odstranění segregace)

                                               
35

Jedním z autorů, kteří kritizují tento pohled (kdy je směšována etnicita a sociální postavení) je např. Š. Moravec 
(Moravec, Š, in: Jakoubek, Hirt (eds.), Plzeň, 2006, op.cit.) 
36

Bakalář, P.: „Psychologie Romů“, Praha, 2004, nakl. Votobia
37

srov.: Šmausová, G.: „Rasa jako rasistická konstrukce“, Sociologický časopis, XXXV, (4/1999)
38 Joseph Arthur Comte de Gobineau: Essai sur l'inégalité des races humaines , česky:  O nerovnosti lidských
plemen / Arthur de Gobineau ; zkrácený překlad z francouzštiny: F.X. Lánský,Praha : Orbis, 1942.
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Výše uvedené teoretické přístupy zahrnují širší spektrum možných pojetí, ale nebyly by 

úplné, kdyby nebyly doplněny o další body, které mají souvislost s možnostmi integrace, jejíž 

nedílnou součástí je i přístup ke vzdělání. 

2.1.1 Speciální (praktické) školy

Jedním ze zavedených - sice odsuzovaných, ale stále hojně uplatňovaných principů, 

které brání integraci Romů do majoritní společnosti a má souvislost s ranou fází vývoje žáka -

tedy školním období dětí - je existence speciálních (tzv. praktických, dříve též zvláštních nebo 

„pomocných“) škol. Po změně školského zákona39 v r. 2005 (Zákon č. 561/2004 Sb. - tzv. 

„školský zákon“) je základní vzdělání zajišťováno v základních a speciálních školách. Tento zákon 

již nepočítá se zvláštními školami, tak, jak existovaly před jeho přijetím, ale namísto nich zřizuje 

speciální základní školy pro žáky s lehkým nebo těžkým mentálním postižením, více vadami 

nebo autismem. Ustanovení § 16 zmíněného zákona se v odst. 1 zabývá speciálními 

vzdělávacími potřebami dětí se zdravotním postižením, a také zdravotním nebo sociálním

znevýhodněním. Sociálním znevýhodněním se (podle odst. 4) pro účely tohoto zákona rozumí 

zejména situace, kdy dítě, pochází z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením a je ohroženo sociálně patologickými jevy. I když s návrhem pedagogicko-

psychologického poradce na umístění dítěte do speciální školy musí vyjádřit písemný souhlas 

rodiče dítěte, romští rodiče s tímto doporučením poradny většinou souhlasí. Někdy dokonce

sami iniciují přestup nebo zapsání svého dítěte na takovou školu s tím, že tam již chodí někteří 

jeho sourozenci, případně mají pocit, že na tomto druhu školy dítě lépe zvládne učivo nebo se 

domnívají, že vzhledem k poměrně velkému zastoupení Romů to pro jejich dítě je taková škola 

vhodnější prostředí, kde nebude terčem případné diskriminace nebo rasově motivovaných 

útoků ze strany spolužáků.  Romští rodiče své děti často tímto jednáním (z hlediska budoucí

integrace do většinové společnosti) neúmyslně poškozují. Samozřejmě jim nechtějí vědomě 

škodit, jejich přístup je motivován převážně snahou bezodkladně jim zajistit emocionální 

uspokojení a lepší pocit v cizím (školním) prostředí. S ohledem na toto okamžité emocionální 

uspokojení svých dětí pokládají za důležitější, jak se dítě ve škole cítí, než to, zda je mu 

poskytováno kvalitní vzdělávání. To bývá mnohdy hlavní pohnutkou k tomu, že zajistí přeřazení 

svého dítěte do speciální (praktické) školy, aniž by mělo nějaký problém se zvládnutím učiva v 

                                               
39

základní školní vzdělávání upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. (tzv. „školský zákon“); a dále Vyhláška č. 73/2005 Sb.



21

normální základní škole. Jediným důvodem tohoto, celkem vzato klíčového aktu v cestě ke 

vzdělání, bývá často názor rodičů, že v této (praktické) škole má dítě své sourozence, případně 

kamarády a další děti, většinou romské, které zná a proto se bude mezi nimi cítit lépe, než v 

běžné základní škole, kde by mohlo pociťovat diskriminaci ze strany spolužáků a negativní vliv 

prostředí, které vnímá a definuje jako „nepřátelské“.40 Častou příčinou přeřazení do takové 

speciální školy bývá tlak ze strany učitelů, kteří ve své třídě nechtějí mít romské děti.41 Jejich 

případný návrat na běžnou základní školu je poté, co si někteří rodiče uvědomí všechny 

důsledky svého rozhodnutí, velmi obtížný.42 K těmto důsledkům patří zejména skutečnost, že i 

když dítěti po absolvování praktické základní školy nebrání žádné zákonné ustanovení v tom, 

aby pokračovalo na jakékoliv střední škole, teorie a praxe je v tomto případě značně odlišná, 

protože dítě, po absolvování speciální (praktické) základní školy, která uplatňuje mnohem 

jednodušší vzdělávací program a jejíž osnovy nejsou srovnatelné s „normální“ základní školou, 

není dostatečně připraveno na zvládnutí přijímacích zkoušek na náročnější střední školu. Tuto 

zavedenou praxi (některých) základních škol, tedy snahu zbavit se romských žáků tím, že vyvíjí 

tlak, směřující k jejich přestupu na speciální základní školy, ostře kritizuje rozsudek43

Evropského soudu pro lidská práva z roku 2006, resp. 2007. Ve svém rozsudku (2007) takové

jednání a postup odpovědných pracovníků školství hodnotí jako nepřímou diskriminaci44 a 

požaduje zavedení rozsáhlých systémových změn.    

2.1.2 Segregované školy

S problematikou výše popsaných speciálních (praktických) škol úzce souvisí i další 

fenomén, který brání dosažení kvalitativně srovnatelného vzdělání je výskyt „segregovaných 

škol“. I když školy, které by se daly označit touto nálepkou, nemají u nás žádnou oporu v zákoně 

                                               
40 Hadj Moussová, Zuzana: Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků, in: Bittnerová 
Dana (ed.): Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných, Praha, 2009, nakl. Ermat (str. 62)
41

Hlavním důvodem snahy „zbavit“ se romských žáků není většinou rasistické smýšlení jejich učitelů, ale obava z 
odlivu ne-romských žáků na jiné školy (tato teze je blíže rozpracována dále v textu - v podkapitole o segregovaných 
školách)
42 Rovenská, M.: Vzdělávání v romské rodině - případová studie, bakalářská práce, Praha, UK-FHS, 2010
43 Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, ve věci: „D.H. a ostatní proti České Republice“ z r. 2006 a 2007, 
dostupné na: http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083 (dostupné ke dni 
19.5.2011)
44

Amnesty International: Nedokončený úkol - romští žáci stále čelí překážkám ve vzdělání (str. 8), 2009, vyd. 
Amnesty International Publications, česky dostupné na: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR71/003/2009/en/a274cab0-f1db-40c6-ad24-
fac784e4450a/eur710032009cs.pdf (ke dni 21.5.2011)
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a oficiálně vlastně neexistují, přesto jejich výskyt, zvláště v oblastech s větší kumulací romských 

obyvatel, není žádnou výjimkou. Jsou to takové školy, které navštěvuje výrazně větší procento 

romských žáků, než by odpovídalo procentuálnímu zastoupení Romů v populaci dané lokality.

...„Po překročení určité hranice podílu romských žáků na škole je patrný postupný odliv žáků 

neromských (...). V důsledku odchodů neromských žáků se koncentrace Romů dále zvyšuje a vyvolává 

další vlnu odchodů.“ 45 Citovaný úryvek přesně vykresluje situaci na mnoha školách, které se 

nalézají v oblastech s větším zastoupením romského obyvatelstva - pokud škola leží v místě, kde 

má trvalé bydliště více romských žáků, je povinna je, vzhledem k jejich bydlišti, přijmout, a když 

jejich počet přesáhne určitou mez46, kterou určují a posuzují rodiče ne-romských dětí dle vlastní 

úvahy, tito většinou přesunou své děti na jiné základní školy.47 „Segregované školy“, kde 

převažují romští žáci, tedy nevznikají úředním zásahem „shora“, ale obvykle spontánně -

určitým, do jisté míry předvídatelným jednáním zúčastněných aktérů, v tomto případě 

především rodičů ne-romských dětí.

2.2 Doplnění stávajících teorií, zabývajících se vzděláním - pokus o nový pohled

(zhodnocení stávajících teorií o překážkách Romů na cestě ke vzdělání, potřeba nového - doplňujícího 

vysvětlení)

Většina výše zmíněných teorií se obvykle pokouší vysvětlovat neúspěchy Romů ve 

vzdělávacím procesu izolovaně, případně berou v potaz jen kombinaci vybraných příčin. Navíc

se organizovaná pomoc při pokusech o nápravu současné situace v oblasti vzdělání nejčastěji 

orientuje na předškolní období, případně na fázi startu vzdělávacího procesu nebo jeho rané

stádium.

Podle mě tyto teorie nijak neřeší ani nevysvětlují situaci, kdy ti Romové, kteří navštěvují 

(normální) základní školu a dosahují zde na prvním stupni průměrných nebo někdy i mírně 

nadprůměrných výsledků, stejně končí svoje vzdělání absolvováním základní školy48, maximálně 

se pokusí (jen někteří z nich úspěšně) pokračovat v nenáročném učebním oboru a sporadicky i 

                                               
45

citováno z: Amnesty International (ed.): Nedokončený úkol - romští žáci stále čelí překážkám ve vzdělání, str. 30
46 uvádí se přibližně 40% , zdroj: (Amnesty International (ed.): Nedokončený úkol - romští žáci stále čelí překážkám 
ve vzdělání, str. 30)
47

Odliv neromských žáků ze škol připomíná fenomén „White Fly“, známý z amerických sídlišť, kde po přistěhování 
určitého počtu černošských obyvatel začnou původní (bílí) majitelé své domy prodávat a opouštět danou lokalitu. 
Důvodem přitom obvykle nebývá nepřátelství k „etnicky odlišným“, ale obava, že jejich nemovitost, která tak bude 
patřit do „barevné“ čtvrti, ztratí na ceně.
48 Říčan, P.: „S Romy budeme žít, jde o to jak“, Praha, 1998, nakl. Portál, - zde se autor dotýká tématu věkových 
stupňů (str. 115 – přelom chování v 5té třídě )
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na střední škole. Aniž bych chtěl snižovat závažnost všech výše zmíněných důvodů a jejich 

negativní vliv na vzdělání Romů, přesto mám dojem, že existují i další důvody, které nejsou 

odborníky zvažovány vůbec nebo jsou zmiňovány pouze okrajově, případně nejsou plně 

uvědomovány ani samotnými Romy.

Za jeden z možných přístupů k lepšímu pochopení problematiky vzdělání Romů a jejich 

relativně malé úspěšnosti v této oblasti, považuji právě možnost, podívat se na tuto otázku z 

hlediska „věkových skupin“. Samozřejmě ne jako na samostatnou, vše vysvětlující teorii, ale 

spíše jako na chybějící nebo doposud málo doceňovaný doplněk těch stávajících, přičemž její 

význam spatřuji zejména v tom, že přispěje k holistickému vnímání problematiky vzdělání a tím i 

lepších možností integrace zmiňované minority. Za klíčovou považuji otázku rozdílného přístupu 

romských rodičů k dětem v závislosti na věku (tzn. změny statusu těchto dětí). Proto jsem se 

rozhodl zkoumat kdy (v jakém věku) a z jakých důvodů nastává změna situace v původně 

vstřícném přístupu žáků (a jejich rodičů) ke vzdělání a jaké vlivy zapříčiňují stav, kde značná část 

Romů skončí jako zaměstnanci bez kvalifikace, se základním vzděláním49. Domnívám se, že 

odpověď na tuto otázku lze získat právě zkoumáním změn vnímání osobnosti jedince jeho 

rodinou nebo společenstvím, jehož je příslušníkem, v závislosti na jeho věku.

2.3 Koncept „věkových skupin“

(funkce věkových skupin v tradičních společnostech, vysvětlení pojmu věková skupina, myšlenka 

odlišného vnímání jedince v závislosti na jeho věku v romské a většinové společnosti)

Jak jsem již naznačil v úvodu této práce, ke zkoumání teorie, zda a do jaké míry je možno 

spojovat teorii věkových skupin s otázkou vzdělání mě inspirovala (mimo jiné) práce 

S.N.Eisenstadta.50 V první části knihy se autor zabývá velmi podrobně problematikou věkových 

skupin v tradičních společnostech, kde je jejich působení mnohem více patrné a poté i ve 

společnosti moderní. Tam již výskyt nebo funkce věkových skupin nejsou tak viditelné nebo 

uvědomované. Přesto je i v moderní společnosti úloha věkových skupin velmi podstatná. Působí 

často skrytě a v případě pohledu mnoha neformálních skupin je jejich vliv posuzován jakoby v 

rozporu se zájmy a cíli strukturované společnosti. 

                                               
49

Vzhledem k tomu, že existuje značná disproporce mezi tím, kdo se k romské národnosti oficiálně hlásí (např. při 
sčítání lidu) a tím, kdo je za Roma považován (případně se za něj považuje sám, aniž by se k romské národnosti 
přihlásil), nelze přesné statistické údaje o dosaženém vzdělání prokazatelně a hodnověrně doložit. Dalším
důvodem je, že nyní se ve statistických údajích ČSÚ nerozlišuje dosažené vzdělání v závislosti na národnosti.
50

Eisenstadt, S.N.: From Generation to Generation (op.cit)
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Co si tedy můžeme představit pod pojmem věková skupina? Bývá chápána a definována 

jako soubor jedinců přibližně stejného nebo blízkého věku (srovnatelného věkového stupně), 

kteří mají shodné nebo srovnatelné zájmy a společenské postavení, zahrnující podobná práva a 

povinnosti k ostatním členům společnosti, odvozené právě od jejich věku. Mezi jednotlivými 

věkovými skupinami existuje v tradičních společnostech zřetelná hranice. Často jsou stanovené 

různé „zkoušky dospělosti“, známé jako přechodové rituály, bez nichž není možné jednu 

skupinu opustit a přemístit se do další. Fyzický věk je tedy pouze ukazatelem, který indikuje, že 

daný jedinec má určité předpoklady pro postup do další (vyšší) skupiny společnosti, jejímž je 

členem. Ale to, zda tam skutečně postoupí, záleží na tom, zda prokáže, že jeho „sociální“ věk 

odpovídá věku fyzickému. 

V naší „moderní“ společnosti je takový přechod daleko pozvolnější a věkové skupiny jsou 

tudíž difúznější než v těch tradičních, kde se dítě nemůže stát dospělým, aniž by absolvovalo 

stadium přechodu doprovázené většinou odpovídajícím rituálem. Přesto jsou i zde známé 

kategorie jako dítě, adolescent, jedinec středního věku nebo senior. Zároveň ovšem nejsme 

schopni stanovit nějaké přesné hranice mezi dvěma, jež na sebe navazují. Také naše očekávání 

od příslušníků jednotlivých věkových skupin jsou jiné, dalo by se říci tolerantnější, než v 

tradičních společnostech. Nikoho příliš nepřekvapí ani nepohorší představa např. třicetiletého 

svobodného muže, žijícího u rodičů - dítě zkrátka považujeme stále za „naše dítě“ bez ohledu na 

jeho věk. Obzvlášť patrný je tento přístup u studentů - pokud jedinec studuje, je pokládán za 

závislou osobu až do dvaceti šesti let věku, tedy jinými slovy se jeho právní postavení dá 

charakterizovat jako postavení dítěte i ve věku, kdy již fyziologicky dávno žádným dítětem není.

Do věkových skupin se tedy promítá i sociální status, kdy jedinec v komplexní společnosti 

přijímá celou řadu často vzájemně izolovaných statusů. Tím se dále komplikuje představa 

linearity a ohraničenosti věkových skupin v moderní společnosti.

Domnívám se, že tento přístup, dnes obvyklý v majoritní společnosti, funguje v 

romských komunitách do jisté míry odlišně a míra, případně upřesnění této předpokládané 

odlišnosti je předmětem mého výzkumu. 
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3. Empirická část - výzkum

(předběžná volba otázek v závislosti na oblasti zájmu, metoda výzkumu a zdůvodnění použitých nástrojů, 

představení místa a prostředí, výběr vzorku, představení životní situace klíčových informátorů) 

3.1 Specifikace výzkumných otázek

Hlavní otázka této práce je, zda u Romů existují (v jakémkoliv smyslu) věkové skupiny; 

jestliže ano, tak jak jsou v této komunitě vnímány a jak (nebo jestli vůbec) zařazování jedinců do 

příslušné věkové skupiny věkových skupin a jejich nahlížení tímto prizmatem nějak ovlivňuje 

vzdělávací proces jednotlivců nebo s ním nějakým způsobem souvisí, proto jsem se v dílčích 

bodech svého výzkumu zaměřil na zodpovězení těchto hlavních následujících otázek:

1. Jak je periodizován život člověka ve sledované romské populaci?

2. Jak jsou jednotlivá období charakterizována (jaká práva a povinnosti členům kultury 

přísluší)?

3. Jak je ve vztahu k těmto obdobím reflektováno vzdělávání, a to jak formalizované 

(školní), tak i socializace uvnitř kultury?

4. Jaký význam má formalizované vzdělání ve vztahu k jednotlivým životním fázím?

      5. Jak je případné vzdělání (jakékoliv vyšší než základní) zhodnoceno v  

           praktickém životě? Připisují mu dotazovaní vůbec nějaký význam? A případně jaký?

3.2 Výzkumná strategie

Usoudil jsem, že nejlepší odpověď na zvolenou otázku poskytne kvalitativní výzkumná 

metoda, protože chování lidí, vyplývající z jejich specifické kultury a rodinných zvyklostí, se dá 

jen velmi obtížně měřit, zkoumat nebo popsat kvantitativní metodou. Zároveň však chci svůj 

výzkum částečně propojit s dostupnými daty kvantitativní povahy, převzatými z věrohodných 

zdrojů (odborná literatura a prameny ČSÚ)51, abych kontextualizoval vztah Romů ke vzdělání.  

Kvalitativní metoda umožnila přímý kontakt s informátory (aktéry sledované kultury), 

což myslím přispělo k hlubšímu vhledu do životní situace sledované romské populace. Na 

                                               
51

jedná se např. o statistická data, týkající se dosaženého vzdělání české populace
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základě rozhovorů a zúčastněného pozorování bylo možno lépe rozkrýt prvky, na nichž 

zkoumaný problém stojí. Zároveň kvalitativní metoda dovoluje v průběhu výzkumu revidovat 

zaměření výzkumu a tím také obrátit svou pozornost k některým skutečnostem, se kterými jsem 

předem nemohl počítat. Podle relevance dat a jejich průběžného poznámkování a 

vyhodnocování bylo pak možné výzkum efektivně cílit na oblasti, které dávají odpověď na 

zvolenou otázku. 

Domnívám se, že kvalitativní přístup je v tomto případě mnohem přínosnější pro 

pochopení celého problému, který je značně složitý a je provázán s mnoha dalšími vlivy. Chci, 

pomocí kvalitativní metody, přinést co nejvíce informací o zvoleném problému a představit jej 

v holistické perspektivě. Jen tak lze dospět k jeho pochopení v celé šíři a souvislostech.

3.3 Představení místa výzkumu

Vzhledem k velkému rozsahu možného zkoumání a zároveň omezeným možnostem jeho 

provedení v rámci bakalářské práce jsem se rozhodl zúžit jeho teritoriální vymezení na jednu 

obec. Pro výzkum a provedení rozhovorů mi připadalo nejvhodnější menší město, protože v 

takových sídelních útvarech žije značná část Romů na území ČR a jejich situace i míra integrace 

do majoritní společnosti je značně odlišná od situace Romů ve vyloučených lokalitách typu 

východoslovenských osad, kde Romové tvoří sice část obyvatelstva, ale nedá se říci, že tvoří 

také jeho součást - spíše se dá hovořit o tom, že minorita nežije s majoritou, ale vedle ní. Na 

druhé straně, situace ve velkých městech, jakými jsou Praha nebo Ostrava se také nedá chápat 

jako typická. Proto, aby čtenář pochopil a plně si uvědomil specifičnost podmínek v malém 

českém městě a jejich rozdíl od výše zmíněných (romská osada vs. velkoměsto), považuji za 

užitečné poskytnout podrobnější popis vybrané lokality a nastínit situaci zdejších Romů.

Jako místo výzkumu jsem zvolil Roudnici nad Labem, což je město, ležící v Ústeckém 

kraji, vzdálené přibližně 50 kilometrů od Prahy, které má asi 13 000 obyvatel.52 V současnosti 

žije v Roudnici odhadem 450 Romů53, ačkoliv při sčítání lidu v r. 2001 se oficiálně se k romské 

                                               
52 V roce 2001 byl stav obyvatelstva v Roudnici n/L 13 132 osob, zdroj: ČSÚ - statistický lexikon obcí, sčítání lidu, 
domů a bytů k roku 2001, zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/565555?OpenDocument (platné ke 
dni 22.11.2010)
53

viz: Grygar, J.: Řešení bytové situace Romů v Roudnici nad Labem v letech 1988–2009. Analýza bytových politik 
ve vztahu k nájemníkům domů č. p. 1470, 1492 a 1502 na třídě T. G. Masaryka in: Závěrečná zpráva z projektu 
„Výzkum a doporučení pro bytovou politiku zaměřenou na nízkopříjmové domácnosti v Roudnici nad Labem“, 
Otevřená společnost, o.p.s., str: 6, dostupné na: www.osops.cz/download/files/analyza-bytova-politika-
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národnosti přihlásilo pouhých 15 osob.54 Kontinuita romského osídlení se zde dá sledovat 

přibližně od počátku padesátých let dvacátého stol., kdy se první skupina příchozích55 Romů 

usídlila, víceméně neorganizovaně, v opuštěném dřevěném objektu v předměstské části města, 

která je dnes využívána jako příměstská rekreační oblast se zástavbou zahradních domků. S 

příchodem dalších romských rodin, kdy jejich počet byl již nepřehlédnutelný a vedení města 

nemohlo jejich výskyt dále ignorovat, začaly městské orgány situaci řešit a přestěhovaly Romy 

do volných městských bytů, rozptýlených po městě, pravděpodobně s cílem jejich asimilace, v 

souladu s trendem, který v té době převládal.56

V průběhu doby, tj. v období od konce padesátých až do počátku osmdesátých let 

dvacátého stol. bydlelo zdejší romské obyvatelstvo rozptýleně v různých částech města, v 

nájemních bytech staré zástavby i v domech sídlištního charakteru. Koncem osmdesátých let se 

v Roudnici začaly projevovat tendence sestěhovat Romy na jedno, případně několik určitých 

míst, s předpokladem, že pokud budou bydlet v jedné oblasti (oblastech), bude tím úřadům 

umožněn lepší přehled a tím i kontrola jejich komunity. 

V průběhu devadesátých let doznalo rozmístění romského obyvatelstva v zástavbě 

města zásadní změny. Novým charakteristickým rysem se stala jednak koncentrace sociálně 

slabších a ekonomicky nejméně zajištěných rodin do starších, víceméně zchátralých domů, čímž 

došlo ke vzniku „vyloučených lokalit“ jak přímo v širším centru města57, tak na jeho okraji, a 

jednak bydlení ekonomicky úspěšnějších Romů ve vlastních nebo pronajatých bytech, 

rozptýlených v oblastech mezi majoritou, případně v několika případech i ve vlastních domcích.

I když socioekonomický profil zde žijících romských rodin je různý, dá se říci, že romské 

obyvatelstvo je zde alespoň částečně integrováno do majoritní společnosti a neexistují tu

otevřené projevy rasismu, i když to samé bohužel neplatí o jeho skrytých formách, zejména v 

oblasti zaměstnání. Převážná většina zdejších Romů je totiž bez stálého pracovního poměru a 

žijí ze sociálních dávek, případně z krátkodobých brigád nebo práce načerno.   

                                                                                                                                                      
roudnice.pdf (ke dni 18.6.2011)
54

zdroj: ČSÚ - statistický lexikon obcí, sčítání lidu, domů a bytů k roku 2001, dostupné na: 
http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/565555?OpenDocument (platné ke dni 22.11.2010)
55

Romové, kteří v té době přišli do Roudnice pocházejí původně ze Slovenska. V průběhu dalších let se sem z 
různých důvodů přistěhovali Romové z jiných měst v severočeském kraji.
56 Kolektiv autorů: Romové v české republice, Socioklub Praha, 1999
57

Jedná se zejména o „vyloučenou lokalitu“ v Roudnici n/L. na Třídě T.G.Masaryka
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3.4 Výběr vzorku

(kritéria výběru, romští informátoři, jejich představení a rodinné poměry; informátoři z řad 

pedagogických pracovníků - pohled z „druhé strany“)  

Protože místo, kde jsem plánoval provedení výzkumu, poměrně dobře znám již z 

předchozích terénních akcí58, pokusil jsem se sestavit takový vzorek respondentů, který by co 

nejvíce vyhovoval mým účelům a splňoval jistá, předem daná kritéria. Těmito kritérii mimo jiné 

bylo, že dotyčný musí bydlet v tomto městě již delší čas, mít se vzděláním vlastní zkušenost a 

zároveň mít děti, které (či alespoň některé z nich) jsou blízké věku mladistvých (tj. cca 12-17 

let). Také jsem se zaměřil spíše na rodiny, ohrožené sociálním vyloučením, protože jsem 

předpokládal, že budou klást větší důraz na rodinné a příbuzenské vazby, a tedy problém, který 

jsem zamýšlel sledovat, bude u nich více patrný. 

Po počátečním hledání vhodných respondentů a provedení několika pilotních rozhovorů 

s místními Romy jsem se rozhodl provést výzkum ve třech rodinách olašských Romů, a to 

zejména proto, že jsem u nich očekával nejsilnější a také nejvíce viditelný vliv rodinných tradic.

Kromě těchto „hlavních“ informátorů z řad místních olašských Romů, u nichž proběhl 

opakovaný výzkum, jsem navázal příležitostný kontakt ještě s dalšími romskými obyvateli 

Roudnice,59 s nimiž jsem provedl několik kratších rozhovorů pro doplnění získaných informací a 

ujasnění celkového obrazu. Jako „pohled z druhé strany“ jsem získal vyjádření dvou 

pedagogických pracovníků střední školy (resp. střední školy a odborného učiliště), kteří mají 

mnohaleté zkušenosti s romskými žáky. V tomto případě se jednalo o soukromou střední 

ekonomickou školu a sdružené odborné učiliště v Roudnici n/L.  

Svoje informátory bych nyní krátce popsal a zároveň uvedl jejich charakteristiku včetně 

rodinného zázemí a části jejich životního příběhu (v případě ne-romských informátorů jejich 

zkušenosti s romskými žáky), který má určitou souvislost se vzděláním nebo má na něj nějaký 

vliv. Pokud v této části uvádím nějaké názory nebo dedukce, případně závěry, jedná se vždy o 

jejich vyjádření a jejich vlastních interpretaci získaných zkušeností: 

                                               
58

Mám na mysli např. výše zmíněný sběr dat při dotazníkovém šetření v r. 2009-10, které bylo zaměřeno na 
otázky, týkající se vzdělání
59 jedná se o kratší, spíše doplňující rozhovory s místními Romy, bez bližšího rozlišení sub-etnické příslušnosti, tzn. s 
Romy olašskými i slovenskými
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3.4.1 Představení rodiny XX - informátorka „Margita“

Jako první jsem navštívil rodinu ženy, které je 39 let, pochází z rodiny olašských Romů, 

její rodiče, kteří již nežijí, přišli do Roudnice ze Slovenska s první poválečnou vlnou romských 

imigrantů. Dlouhodobě žije s druhem60 (kterého vnímá jako manžela) v pronajatém (obecním) 

středně velkém bytě v centru města a mají spolu dvě děti, chlapce, ve věku 12 a 14 let. Je 

dlouhodobě bez zaměstnání, její druh vykonává různé příležitostné práce a jejich hlavním 

příjmem jsou sociální dávky. Informátorka, která po smrti otce vyrůstala jen s matkou, 

obklopena dalšími pěti sourozenci, neměla podle svých slov žádné problémy s prospěchem, ale 

přesto po ukončení základní školy vůbec nepřemýšlela o pokračování v učebním oboru nebo na 

střední škole, protože v rodině, kde jediným živitelem zůstala její matka, nebylo peněz nazbyt a 

ona sama cítila povinnost, ulehčit matce a co nejdříve přispívat do rodinného rozpočtu. Kromě 

toho se, jako nejstarší ze sourozenců, musela starat o své dvě mladší sestry. Nikdo jí učební 

obor nebo školu nerozmlouval, ani ji nepřesvědčoval o nutnosti jít hned po ukončení základní 

školy do zaměstnání, bylo to její vlastní rozhodnutí, protože cítila odpovědnost k rodině. 

Pracovala asi sedm let v roudnické továrně na výrobu knoflíků, během té doby se 

seznámila s několika muži, mimo jiné se svým budoucím manželem, se kterým začala žít asi ve 

dvaadvaceti letech. Krátce po revoluci (1989) přišla o zaměstnání a po narození prvního dítěte 

již zůstala doma. V současné době nikde nepracuje, práci sice hledá, ale po zkušenostech s 

diskriminací v oblasti romské zaměstnanosti nepříliš intenzivně, protože nevěří, že s ohledem na 

svou etnickou příslušnost nějakou sežene.

Její starší syn navštěvuje osmý ročník praktické základní školy v Roudnici, mladší chodí 

do šestého ročníku běžné základní školy a podle vlastního vyjádření má slušný prospěch. V 

minulosti zde (tj. na běžné základní škole) řešila případy šikany a diskriminace ze strany 

spolužáků, ale po jejím zásahu, kdy si neváhala stěžovat až na ministerstvu, se situace urovnala 

a v současné době má její syn ve třídě stejné postavení jako ostatní, neromští spolužáci, kteří ho

nyní přijímají bez jakýchkoliv rasistických projevů.

Starší syn, jehož školní prospěch nijak neřeší ani nekomentuje, letos navázal důvěrný 

                                               
60

pozn.: její druh nepochází z rodiny olašských Romů - zatímco dříve (podle názoru informátorů) cca před dvaceti 
lety, bylo nemyslitelné nebo aspoň značně neobvyklé, aby olašští Romové uzavírali partnerské svazky se 
slovenskými Romy („Rumungery“), v současné době toto pravidlo již neplatí (přinejmenším v Roudnici, kde byl 
výzkum prováděn, důvody této změny zde nebudu uvádět, protože jsou poměrně složité a nejsou předmětem této 
práce) - srov.: Budilová. L., Jakoubek, M.: Příbuzenství v romské osadě, in: Tomáš Hirt a Marek Jakoubek (eds.): 
Romové: kulturologické etudy, nakl. Aleš Čeněk, Plzen 2004
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vztah s romskou dívkou, spolužačkou ze školy. I přes značně nízký věk obou, informátorka tento 

vztah podporuje a při občasných návštěvách se k dívce chová jako ke své nastávající snaše. V 

jejím případě to znamená, že se snaží její chování a vystupování přizpůsobit tak, aby odpovídalo 

obrazu ideální partnerky jejího syna, bez ohledu na dívčinu původní výchovu a zvyky, které 

získala ve své orientační rodině. Při jakýchkoliv sporech stojí vždy za svým synem, což odpovídá 

známému modelu romské (olašské) rodiny, kde jsou přísně vymezené genderové role, z našeho 

pohledu jednoznačně ve prospěch muže.

3.4.2 Představení rodiny YY - informátor „Jaroslav“

Další rozhovory probíhaly v rodině dvaapadesátiletého muže, olašského Roma. V 

Roudnici bydlí od dětství, jeho otec pochází ze Slovenska, matka z Moravy a společně přišli do 

Čech v r. 1950. Do Roudnice se přistěhovali v r. 1958, takže můj informátor se zde již narodil (v 

r. 1959). S jistou dávkou hrdosti zdůrazňuje, že jako jediný ze zdejších romských dětí, které v tu 

dobu na území města pobývaly, absolvoval základní (tedy ne zvláštní - „pomocnou“) školu. 

Nikdy neměl potíže s prospěchem, dokonce si vzpomíná, že si jej pro jeho školní úspěchy oblíbil 

jeden z učitelů, který prohlašoval, že kdyby chtěl, klidně by mohl být inženýrem. Přesto se 

rozhodl po ukončení základní školy dále nepokračovat na vyšším stupni, ani se nepokusil 

nastoupit do učebního oboru. Jako jediný důvod svého tehdejšího rozhodnutí uvádí 

neuspokojivou finanční situaci jeho rodiny (doslova: „..tehdy byla bída, musel jsem jít pracovat..“).61

Lze se jen dohadovat, do jaké míry toto prohlášení odráží tehdejší reálnou situaci jeho rodiny, a 

do jaké míry se jedná o subjektivní pocit, případně účelovou konstrukci vzpomínek. 

Při výkonu základní vojenské služby se informátor dostal do konfliktu se zákonem 

(svévolné opuštění posádky a nepovolený pobyt doma). Po svém návratu se seznámil s 

partnerkou (olašská Romka), s níž žije dosud. Její oba rodiče pocházejí ze Slovenska, do Čech 

přišli přibližně ve stejnou dobu jako rodiče jejího partnera, ona sama se narodila v Roudnici a 

vyučila se v učebním oboru sklář. Mají spolu tři děti (chlapce), nejstaršímu je 28 let a žije se 

svou partnerkou ve vlastní domácnosti v jiném městě, v současné době je ve výkonu trestu v 

Plzni. Dalším dvěma dětem je 12 a 9 let, všechny jsou žáky speciální (praktické) školy. Podle 

názoru informátora nemá jejich zařazení do speciální základní školy žádnou souvislost s 

inteligencí nebo s potřebou zvláštního zacházení, zapsali je tam údajně proto, že v této škole 

                                               
61

Rozhovor s informátorem „Jaroslavem“, 29.3.2011
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převažují Romové a jejich děti se tam cítí dobře. Přitom rodiče, zejména otec, souhlasí s 

předestřeným názorem o důležitosti vzdělání a oba nemají nic proti tomu, pokud by jejich děti 

pojaly touhu pokračovat na vyšší (nebo nejvyšší) škole. Nemají tedy na školu, jako na instituci, 

vyhraněný pohled (pokud u nich nějaký názor na školu převažuje, je spíše pozitivní) a shodně 

prohlašují, že „pokud škola dětem v životě nepomůže, jistě jim aspoň neuškodí“. Myšlenka, že by 

svým dětem, pokud by si to přály, nijak nebránili a naopak je (např. finančně) podporovali v 

dalším vzdělávání, je však zjevně v nesouladu s jejich jednáním - tedy zapsáním dětí do speciální 

základní školy, aniž by k tomu vedly relevantní důvody. Vůbec si přitom neuvědomují

nekompetentnost takové školy (tj. praktické) jako vhodného odrazového můstku pro 

pokračování na jakékoliv škole vyššího stupně (doslova: „ať jde študovat, když na to bude mít hlavu 

a bude se mu chtít, já mu bránit nebudu“).62

Informátor, ani jeho manželka již delší dobu nikde nepracují, k obživě využívají sociálních 

dávek a nárazových příjmů z nepravidelné, blíže nespecifikované, výdělečné činnosti. Bydlí v 

centru města, v pronajatém bytě v soukromém bytě pronajímatele, kterému platí tržní 

nájemné.

3.4.3 Představení rodiny ZZ - informátor „Roman“

Poslednímu z romských informátorů je 43 let a žije v Roudnici od narození. Jeho rodiče 

se přistěhovali do Čech, tak jako rodiny předchozích informátorů, v poválečné přistěhovalecké 

vlně v padesátých letech dvacátého století. Se svou partnerkou (pozn.: podle vžitých pravidel 

olašské komunity ji považuje za svou manželku, ač oficiálně - tj. podle českých zákonů - oddáni 

nejsou) má čtyři děti, se kterými žijí ve společné domácnosti. Mimoto má on i jeho družka 

(„manželka“) ještě každý ještě jedno další dítě z předchozího vztahu s jinými partnery. 

Informátor sám se se svou dcerou z prvního partnerského svazku údajně vůbec nestýká, 

zatímco druhé z těchto dětí (dcera manželky) ještě donedávna žila s nimi, ve stejném postavení, 

jako ostatní (společné) děti. Tato dívka je z dětí nejstarší, absolvovala praktickou základní školu,

po absolvování školy zůstala doma. V sedmnácti letech si našla partnera, se kterým přišla do 

jiného stavu a v osmnácti porodila své první dítě. Poté ještě přibližně tři roky žila i se svým 

partnerem a dítětem v bytě informátora. Následně společně odjeli na Slovensko, odkud partner 

pochází.
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Rorhovor s informátorem “Jaroslavem“, 29.3.2011
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Děti, žijící dosud s rodiči ve společné domácnosti jsou ve věku 11 až 17 let. Nejstarší 

z nich je dcera, které je sedmnáct let. Až do čtvrté třídy chodila do základní školy, pak přešla do 

speciální základní školy, neboť pro časté absence (ze zdravotních důvodů) začala mít problémy 

se zvládáním učiva. Po absolvování povinné školní docházky nastoupila do učebního oboru 

(sociální práce), přibližně po roce ji však učení „přestalo bavit“ a učební obor opustila. 

Zaregistrovala se na pracovním úřadě, který ji zajistil rekvalifikační kurz. Nyní je bez stálého 

zaměstnání, partnera dosud nemá.

Jejímu mladšímu bratru je šestnáct let a podobně jako sestra, i on nejdříve chodil do 

běžné základní školy, kterou rovněž opustil v páté třídě pro časté absence ze zdravotních 

důvodů (pozn.- děti, stejně jako jejich matka, trpí astmatickými obtížemi). Absolvoval tedy praktickou 

základní školu a poté nastoupil do učebního oboru „zedník“. Ve škole údajně patří k nejlepším v 

ročníku, rozhodně nehodlá z učebního oboru předčasně odejít, sám se vyjadřuje v tom smyslu, 

že „život bez vyučení je k ničemu, nic bych nebyl, ani práci bych nedostal, kdybych nic neuměl“.63

Další dítě (v pořadí podle věku) je třináctiletý syn. Navštěvuje sedmý ročník běžné 

základní školy a s učením údajně nemá žádné potíže, podle slov informátora se učí „průměrně“. 

Rovněž se spolužáky má bezkonfliktní vztahy, což je prý dáno tím, že s nimi chodí do třídy již od 

prvního ročníku. Někteří z nich jej navštěvují i doma, žádnou diskriminaci nebo projevy rasismu 

ve škole nepociťuje. Aktivně sportuje, je registrovaným hráčem místního fotbalového klubu a 

pravidelně dochází na tréningy. Baví ho auta, ale když dojde řeč na jeho plány do budoucna, 

prohlašuje, že by se rád vyučil instalatérem. Na budoucnost bez kvalifikace má podobný názor 

jako jeho bratr, domnívá se, že bez vyučení nemá šanci získat zaměstnání.

Poslední z rodiny, nejmladší syn, je jedenáctiletý a chodí do pátého ročníku ve stejné 

škole, jako jeho o dva roky starší bratr. Ve škole prospívá „průměrně“ - prý nepatří k nejlepším, 

ale ani k nejhorším. Zatím žádné plány do budoucna nemá, ale otec prohlašuje, že dohlédne na 

to, aby se něčemu vyučil.

3.4.4 Představení ne-romských informátorů

Pro získání podkladů z „druhé strany“ a vyvážení názorů jsem kontaktoval též dva 

informátory z řad pracovníků ve školství, kteří mají nějaké zkušenosti s romskými žáky a jsou 

ochotni sdělit mi své poznatky. Zajímalo mě zejména jednání těch starších žáků, tedy takových, 
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Rozhovor s informátorem „Romanem“, 11.5.2011
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kteří jsou ve věku na pomezí dětství a dospělosti, proto jsem se obrátil na učitele středního 

stupně (středních škol). 

Informátor 1 - učitelka střední školy

Prvním z oslovených (ne-romských) informátorů byla žena ve středním věku, která 

pracuje ve školství asi 30 let. Dříve vyučovala na základní škole, nyní již asi sedm let učí na 

soukromé střední ekonomické škole v Roudnici, kde zároveň zastává funkci zástupce ředitele.

Vzhledem k charakteru školy se zde nesetkává s mnoha romskými žáky. Podala tedy svoje 

svědectví o těch, kteří na této škole studovali v době jejího zdejšího působení, což byli dva 

chlapci a čtyři dívky. Všichni nastoupili na tuto školu v rámci programu pro podporu romských 

žáků64 nebo využívali jeho dotací (zejména pokud se týká úhrady školného, protože v tomto 

případě se jedná o soukromou, tedy placenou, střední školu). 

Žádná z romských studentek, navštěvující tuto školu, podle informátorky nikdy neměla 

problémy se zvládáním učiva, přesto ji zatím úspěšně dokončila pouze jedna. I když důvody 

předčasného ukončení studia nebyly mojí informátorce oficiálně sděleny, ví, že ve dvou 

případech bylo takovým důvodem těhotenství studentky, jedné v prvním a druhé ve druhém 

ročníku. Přestože jim byla nabídnuta možnost přerušení studia (po nutném dokončení 

stávajícího ročníku) s tím, že je možné později školu dokončit, ani jedna z oslovených této 

možnosti nevyužila.

Jeden z chlapců je ve druhém ročníku a dosahuje průměrných výsledků, druhý bude nyní 

opakovat první ročník a dle názoru mojí informátorky „nemá na to, aby školu dokončil“. Na tuto 

školu jej přihlásili rodiče, majitelé soukromé stavební firmy, spíše z prestižních důvodů („aby 

jejich syn měl maturitu“). Informátorka soudí, že za jeho školními neúspěchy tak může být 

kromě nedostatku studijních předpokladů i to, že vlastně nechápe smysl svého studia a 

neočekává, že mu, vzhledem k předpokládanému zapojení do rodinné firmy, škola „k něčemu 

praktickému bude“. Jeho jedinou motivací ke studiu je v tomto případě přání rodičů.

Informátor 2 - mistr odborného výcviku

Druhý informátor je asi pětapadesátiletý muž, který přibližně dvacet let pracuje jako 
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jedná se o „Program pro podporu romských žáků středních škol“ - dostupný na: http://www.msmt.cz/socialni-
programy/program-na-podporu-romskych-zaku-strednich-skol (ke dni 24.5.2011). Využití tohoto programu však 
komplikuje skutečnost, že mnoho Romů se odmítá ke svému romství oficiálně veřejně přihlásit (např. při sčítání 
lidu), ačkoliv se (neoficiálně)jako Rom cítí i identifikuje. Vzniká tak problém, komu tento program vlastně 
nabídnout. 
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mistr odborného výcviku na středním odborném učilišti, kde se žáci připravují ve strojírenských 

oborech. Jeho zkušenosti s romskými dětmi ve věku, který mě zajímá, jsou proto mnohem 

bohatší než v případě předchozí informátorky. Podle jeho vyjádření dochází ke značné 

disproporci mezi zájmem o studium (vyučení) a jeho dokončením. Mnoho romských dětí 

nastupuje do prvního ročníku, ale během dospívání ztrácejí zájem o školu (a tím i o možnost 

získání formální kvalifikace) v míře daleko větší, než děti, pocházející z ne-romského prostředí. Z 

toho podle něj vyplývá, že zde nehraje roli nějaký odpor ke škole nebo nezájem o získání 

kvalifikace, ale spíše ztráta motivace během postupující puberty. Uvádí, že k největšímu úbytku 

žáků dochází vždy po prázdninách, připisuje to jejich pocitu „poznání volnosti“ během tohoto 

období a možnostmi, které se před nimi objeví právě během prázdnin. K nejdůležitějším řadí 

především možnost dětí účastnit se výdělečné činnosti - tedy různých brigád, případně zapojení 

do rodinných ekonomických struktur, kdy například otec nebo i další příbuzní pracují a 

nabídnou synovi možnost pracovat s nimi. Většinou se jedná o různé pomocné stavební, 

případně zemní práce, kdy aktéři obvykle nemají postavení oficiálních zaměstnanců, ale jsou 

zadavatelem práce placeni „na ruku“ podle odvedeného výkonu. Takovému dítěti se pak těžko 

vrací zpět do školy, kde nedostává žádný (nebo jen velmi malý) plat a začne celý vzdělávací 

proces chápat jako zdržení, které jej odvádí od toho, co nyní považuje za „skutečný život“. 

Pozdější možnosti mnohem lepšího pracovního uplatnění, které vyplývají ze získání 

odborné kvalifikace, si děti podle názoru informátora uvědomují jen velmi mlhavě nebo vůbec a 

také zde téměř nedochází k nějakému tlaku ze strany rodičů na to, aby svůj učební obor 

dokončily a získaly výuční list. Ze zkušeností a získaných poznatků mého informátora dále 

vyplývá, že někteří z nich také uzavírají rané partnerské svazky a v případě těhotenství 

partnerky pak před dokončením školy pak jednoznačně upřednostňují založení rodiny.

Informátor také tvrdí, že romští žáci téměř nikdy nemají potíže se zvládnutím teoretické části 

učebního oboru, a v praktických dovednostech patří obvykle k vynikajícím. Hlavní důvod 

neúspěchu těchto dětí, tedy nedokončení vzdělání, vidí informátor především v jejich vysoké 

fluktuaci, způsobené nechutí a neochotou odložit okamžité potřeby a přání na pozdější dobu.
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4. Shrnutí získaných dat, jejich analýza a interpretace

(věkové skupiny a věkové stupně, periodizace života a vliv genderu, garanti výchovy na jednotlivých 

věkových stupních, vývoj vztahu ke škole jako k instituci)

Zde předkládaná data a jejich interpretace mají povahu případové studie. Veškerá 

tvrzení a závěry, uvedené v této části, se tedy vztahují k sdělení informátorů, kteří byli 

součástí výzkumu a s nimiž byly prováděny rozhovory. I když je možné nebo snad i 

pravděpodobné, že shodné interpretace mohou platit také pro další osoby (resp. skupiny osob), 

rozhodně se zde nepokouším tvrdit, že taková případná shoda nebo podobnost je univerzální a 

platná pro všechny Romy. Pokud v textu používám jako názornou ukázku výňatky 

z provedených rozhovorů, jsou uvedeny kurzívou a uvozovkami.

V této kapitole také musím upřesnit uvést na pravou míru rozdíl mezi pojmy „věková 

skupina“ a „věkový stupeň“. Zatímco na začátku své práce jsem přistupoval k problematice 

vzdělání s konceptem „věkových skupin“, po provedení rozhovorů jsem nabyl přesvědčení, že 

ve zkoumaném vzorku populace se neobjevují téměř žádné věkové skupiny v pravém smyslu 

tohoto pojmu, a pokud ano, tak mají jen velmi okrajový význam. Původní teorie „věkových 

skupin“ totiž počítá s určitým vlivem nebo společenskou funkcí souboru jedinců určitého 

(blízkého) věkového stupně. V romském prostředí takové skupiny žádnou podobnou funkci 

neplní, zejména proto, že zde nedochází k nějakému významnému sdružování jedinců určitého 

věku do reálných ani latentních skupin (snad s výjimkou skupinek adolescentů, které je však 

obvyklé napříč společností), které by působily v prostředí romských společenství a mohly je 

nějak ovlivňovat.  Přesto se však v rozhovorech ukazuje, že jedinec je ve zkoumaném prostředí 

velmi výrazně posuzován podle svého věku, avšak pouze ve smyslu „věkového stupně“. Silný 

akcent, připisovaný jednotlivým věkovým stupňům, se projevuje zejména tím, že jedinec je v 

mnoha významných oblastech svého života posuzován podle toho, na jakém věkovém stupni se 

právě nachází, přičemž jeho práva, povinnosti a jednání které od něj jeho okolí očekává (a 

naopak), se v závislosti na věku mění. Také on sám přijímá toto rozdělení a periodizaci podle 

věku protože mu pomáhá lépe se orientovat v životních situacích a získat potřebnou jistotu, 

podle které by se mohl řídit ve svém jednání.
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4.1 Věkové stupně v romské rodině

Život člověka začíná narozením a narození nového člena rodiny prožívají Romové velmi 

emotivně. Dle získaných poznatků se péče o dítě zaměřuje primárně na tělesné prospívání 

(jídlo, teplo, zdraví), jeho rozdělena v každé rodině velmi variabilně a není striktně určeno, kdo 

by se o dítě měl starat. Pečovatelem se tedy může stát kdokoliv z rodiny, často jsou to všichni 

momentálně přítomní. Nicméně se informátoři shodují na tom, že hlavní díl péče zpravidla leží 

na matce, ale ani otec nebo sourozenci nezůstávají stranou. Malé dítě tedy obvykle velmi 

starostlivě opatruje celá rodina, přičemž velký díl této péče často přebírá babička - většinou 

tchyně nevěsty. To je umožněno tím, že systém postmaritální rezidence bývá většinou (ale ne 

vždy) alespoň zpočátku, patrilokální, muž si obvykle přivádí nevěstu do domu (bytu) svých 

rodičů. Touto péčí pak babička jednak posiluje svou roli v rodině a jednak umožňuje jakési 

přemostění tří generací.65 Umožňuje tak dítěti lépe se seznámit s jeho kořeny, s rodinnou tradicí 

a některými zvyklostmi nebo s romským jazykem. Kromě toho tak babička, tím, že částečně 

převezme starosti spojené s péčí o dítě, poskytuje mladému páru více příležitostí účastnit se 

ekonomických nebo společenských aktivit. 

Informátoři uváděli, že velmi malé děti většinou neznají žádné striktní zákazy nebo 

příkazy. Následkem bývá, že jsou (podle názoru informátorek) poměrně rozmazlené a později až 

nezvladatelné, zejména pokud se týká okamžitého uspokojování potřeb. Z rozhovorů vyplynulo, 

že ve věku například osmi let nejsou schopny si uvědomovat nereálnost splnění takových přání 

(„...když mu nedám padesátku na svačinu do školy, tak tam prostě nejde, že tam nebude žvejkat rohlík, a 

ještě vyhrožuje, že pak na mě přijde sociálka...a co mám dělat, když prostě nemám?...“).66 Nejsou 

vedeny k omezování svých tužeb a přání, přičemž pokud někdy musí být jejich uspokojení z 

nějakého důvodu odloženo, nejsou ochotné (ani schopné) akceptovat racionální argumenty, což 

romské informátorky shodně pociťují jako jeden z hlavních problémů výchovy a pozdějšího 

soužití s dětmi, zvláště v období puberty, kdy začínají mít přehnané a těžko splnitelné 

požadavky (například na poměrně drahé oblečení), jejichž splnění si někdy vynucují i vydíráním

(„...když mi to tričko nekoupíš, tak půjdu a ukradnu si ho...“).67 Je jistě zajímavé, že zejména matky si 

tento problém uvědomují a chápou jeho důsledky, přitom však nedělají (ani nehodlají dělat) nic, 
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Tento model býval dříve obvyklý i ve většinové společnosti, dnes, kdy jsou děti vychovávány převážně rodiči, tam 
takové propojení tří generací často chybí
66 Rozhovor s informátorkou „Margitou“, 30.4.2011
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aby situaci změnily, doslova bylo v jednom rozhovoru řečeno, že „takhle to u nás prostě chodí, dítě 

je pánbůh a může všechno“.68

První změny ve výchovném působení rodičů nastávají přibližně ve čtyřech letech, kdy 

jsou dítěti ukládány různé (přiměřené) povinnosti, související například s udržováním pořádku. 

V té době se také začíná do výchovy, zejména chlapců, více zapojovat otec, který se snaží, 

většinou zábavnou formou, předávat dítěti svou „životní moudrost“ - tzn. zkušenosti, které 

považuje za užitečné pro budoucí život dítěte a jeho orientaci ve světě. Jeden z informátorů 

uváděl, že dával svému dítěti (když bylo ve věku asi čtyř nebo pěti let) například různé hádanky, 

nejraději takové, které podle něj odpovídaly nějaké reálné životní situaci. 

Dítě v tomto věku (tj. čtyř až pěti let) začíná být také více ovlivňováno širší rodinou, tedy

dalšími příbuznými, kteří s ním nežijí ve společné domácnosti. Často nyní samostatně dochází 

na návštěvy k příbuzným, kteří bydlí v blízkém okolí, kam se většinou dá dojít pěšky (pokud je 

malé a rodiče ho nenechají jít samostatně, dovedou ho starší sourozenci). S těmito příbuznými 

se dítě stýkalo již dříve, například v rámci recipročních rodinných návštěv, ale teď se jeho styk s 

nimi prohlubuje a prodlužuje. Může zde strávit několik hodin, ale není úplně neobvyklé, když se 

taková návštěva protáhne na pár dní, přičemž tito příbuzní ve všech směrech plně nahrazují 

rodiče. Zvyšuje se tak míra autonomie dítěte.   

Se způsobem výchovy, zvláště pokud se týká emočního prožívání reality, také souvisí

pojetí školy jako výchovné a vzdělávací instituce. Prvotní většinou není úvaha, zda škola 

poskytuje dobrou úroveň vzdělání a vědomostí, ale to, zda se tam dítě dobře cítí. Proto bývá 

rodiči mnohdy zvolena praktická škola, aniž by k tomu vedly odpovídající důvody, tedy snížené 

inteligenční předpoklady dítěte nebo jiný podobný handicap. Podle mnoha romských rodičů 

bývá naprosto relevantním a dostatečným argumentem pro přeřazení dítěte do praktické školy 

skutečnost, že do této (praktické) školy chodí více romských dětí, případně sourozenci nebo 

kamarádi dítěte. Proto usuzují, že taková škola nebude pro dítě, které je povinnou školní 

docházkou už takhle vytrženo z rodinného prostředí, které zná a ve kterém se cítí bezpečně, tak 

traumatizující. Setkal jsem se i s ekonomickým argumentem - údajně jsou v této škole 

(praktické) poskytovány učební pomůcky zdarma a rodiče tak nemusí nic platit.

Zhruba do páté třídy (tj. přibližně do deseti let věku dítěte) berou romští rodiče školu 

podle svých slov poměrně velmi vážně a mám dojem, že k ní, jako k instituci, mají i jistou 

důvěru. Rozhodně se mi v rozhovorech nepotvrdilo, že by v tomto období věku dítěte brali 
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školu jako „nutné zlo“, které způsobuje odcizení dětí od rodičů a romské kultury, jak se někdy 

uvádí.69 Podle výpovědí informátorů se zdá, že si uvědomují nutnost vzdělání i možnosti, které 

může v budoucnu poskytnout v souvislosti s uplatněním v zaměstnání nebo integrací do 

většinové společnosti („.musí se vyučit....třeba opravovat auta nebo stavět baráky, to dneska 

potřebuje každej, když se nevyučí a zůstane doma, bude akorát blbnout a dělat průšvihy...“).70

Ve věku přibližně dvanácti let je již dítě obvykle považováno za více dospělé, resp. za 

zodpovědné, uvědomující si již své role a povinnosti vůči rodičům. Je to často podpořeno i tím 

(ale ne vždy), že středem zájmu se postupně stane mladší sourozenec, který, vzhledem k věku, 

zaměstnává rodiče více. Starší děti, zvláště dívky, jsou v tomto věku také více vedeny k 

domácím povinnostem a práci v domácnost, zejména se to týká přípravy pokrmů a péče o 

mladší sourozence. V tomto věku se také začíná uplatňovat ve výchově prvek úcty a respektu. 

Když rodiče vyžadují poslušnost dítěte, nemají tím primárně na mysli, že by dítě mělo 

poslechnout jejich příkazy (což dítě obvykle ani nedělá), jako spíše to, že má své rodiče 

respektovat a ctít jako starší a hierarchicky nadřazené. V tomto smyslu si informátoři většinou 

stěžovali, že dnešní (romská) mládež je nevychovaná a neuctivá, a to nejen k rodičům, ale i k 

ostatním členům romské komunity („...dřív nás ani nenapadlo někomu staršímu tykat, a když nás 

poslali třeba pro cigarety, už jsme letěli... ale dneska - dojdi si tam sám, mě se nechce...“).71

Se změnou postavení dítěte v rodině se mění i jeho situace na druhém stupni základní 

školy. Protože ho rodiče chápou jako zodpovědného, pomalu přenechávají starost o školní 

záležitosti na něm samotném. Neznamená to, že by se o jeho prospěch nebo účast na vyučování 

přestali zcela zajímat, ale jejich zájem, v porovnání s předchozími školními léty, je znatelně 

menší („škola je jeho starost a jeho zodpovědnost, když se nechce učit, tak jak ho mám nutit...“). 

S koncem povinné školní docházky, tedy ve věku okolo patnácti let, jsou děti většinou již 

v rozvinuté fázi puberty. V tomto věku je dítě již svými rodiči i širším okolím považováno za 

„malého dospělého“. Výraz „terno char“ znamená v olašském dialektu romštiny přibližně 

„mladý, dosud svobodný pán“, což dostatečně výmluvně charakterizuje jeho postavení v rodině.

Dívka je v tomto smyslu chápána obdobně. V této době již také mladí lidé uvažují o 

partnerském vztahu, který je obvykle chápán jako víceméně závazný. V případě Romů - podle 
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V některých textech se hovoří o odtažitém postoji a nedůvěře ke škole jako k jedné z institucí majoritní 
společnosti - srov.: „Vzdělávání Romů v ČR“, projekt vzděl. projektu Varianty, 2002,  spol. Člověk v tísni o.p.s., 
dostupné na: http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf (ke dni 26.4.2011) - str. 201-202
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výpovědí informátorů - to znamená většinou také perspektivu založení rodiny, neboť se 

případnému těhotenství nijak nebrání a rozhodně je nepovažují za nechtěné nebo „časově 

nevhodné“ s ohledem na poměrně nízký věk partnerů.

V případě, že alespoň jeden z rodičů, obvykle otec, pracuje, syn (obvykle - ale nejen - v 

případě, že nenastoupil do učení nebo do školy) se začíná do této výdělečné činnosti někdy 

zapojovat také. To většinou platí v případě, že se jedná o neoficiální zaměstnání, kdy mužští 

příbuzní pracují společně („v partě“) na smlouvu a mzda je jim vyplácena za odvedenou práci.72

V opačném případě zůstane dítě doma, někdy využívá krátkodobých brigád nebo jiných 

příležitostí k výdělku, případně tráví čas s kamarády nebo s rodinou a po čase se registruje na 

pracovním úřadě jako uchazeč o zaměstnání.  

Rodiče sice obvykle trvají na vyučení nebo získání kvalifikace, své přání však nevymáhají 

nijak konzistentně a zejména je nedokáží prosadit, pokud dítě další vzdělání z různých důvodů 

odmítá. Dostávají se tak do poněkud zvláštní, dilematické situace, protože na jednu stranu si 

uvědomují potřebnost určitého vzdělání, na druhé straně ovšem respektují i vážnost 

partnerských vztahů svých dětí a často si nevědí rady, jak tyto jejich dvě role skloubit nebo 

které dát přednost. Další důvod neúspěchu v tomto ohledu se dá hledat mimo jiné v nesouladu 

argumentů rodičů a reality, se kterou se každodenně střetávají děti - zejména mám na mysli

vysokou nezaměstnanost Romů v souvislosti se skrytou diskriminací. Pokud dítě vidí, že většina 

Romů v jeho okolí nemá zaměstnání bez ohledu na to, zda mají nebo nemají nějakou kvalifikaci, 

rozhodně ho to nemotivuje k nástupu do učení nebo do školy, protože v tomto případném 

kroku nevidí žádný smysl nebo budoucnost („...podívej se třeba na XX - vychodila ekonomku, má 

dokonce maturitu, a k čemu jí to je? Teď je na pracáku stejně jako my...“).73

S příchodem dospělosti podle zákona, tedy ve věku kolem osmnácti let se postavení 

jedince opět mění. Ostatními je najednou opravdu vnímán jako dospělý, tedy jako někdo, kdo 

by měl přerušit svou závislost na rodičích, založit si vlastní rodinu a především být ekonomicky 

soběstačný. S takovým pohledem úzce souvisí i postoj ke vzdělání. Pokud dítě, kterému je 

kolem sedmnácti let, navštěvuje například učební obor, kde získává kvalifikaci pro nějaké 

(praktické) zaměstnání, je takové jeho jednání přijímáno jeho okolím jako „normální“, protože 
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je zde jasná perspektiva, že v dohledné době učení ukončí a vstoupí do „reálného života“. 

Kromě toho je, podle mých informátorů, vyučení jednoznačně považováno za pozitivní 

hodnotu, protože zvyšuje nejen možnosti uplatnění dítěte na pracovním trhu, ale i jeho 

sebeúctu a také jeho status v rodině. To samé se však nedá říci o studiu na střední (případně 

vysoké) škole. Informátoři většinou nevidí příliš jasně paralelu mezi absolvováním školy a 

zaměstnáním, protože podle nich škola nijak významně nezvýší dovednosti v něčem, co je podle 

jejich názoru prakticky uplatnitelné. Motivace pro studium střední nebo vyšší školy je tak 

poměrně malá, protože možnosti uplatnění jsou velmi abstraktní a „neprůhledné“. Svoji roli v 

tom hraje i jejich přesvědčení, že Rom nemůže získat práci na „vyšší pozici“ (čímž je míněna 

například práce v kanceláři atp.), protože taková místa jsou v jejich vnímání vyhrazena pro 

příslušníky majority. 

Zajímavou ilustrací postoje ke vzdělání jedince v souvislosti s jeho věkem byly odpovědi 

jednoho z mých informátorů. Na otázku jaké nejvyšší vzdělání by si přál pro své dítě, pokud by 

to bylo možné, odpovídal, že „to nejvyšší možné... ať je třeba doktor nebo právník, ti se mají docela 

dobře, ne?“.74 Na další otázku, kdy jsem se ptal do jakého věku je ochoten podporovat své dítě 

na škole (tj. živit ho a poskytovat mu bydlení) však odpovídal že „maximálně do osmnácti, pak už 

bude velkej a musí se o sebe postarat sám“.75 I když jsem jej upozornil na to, že případné studium 

na vysoké škole přece nekončí v osmnácti, ale mnohem později, trval kategoricky na tom, že v 

takovém věku (tj. kolem osmnácti let) se již jedinec nedá považovat za dítě a že musí být v tomto 

ohledu soběstačný, tj. ekonomicky se obejít se bez podpory rodičů. 

V současné době, aspoň v případě mých informátorů (pozn. - zejména je to patrné v rodině 

informátora „Romana“/rodina ZZ/  - viz kapitola 3.4.2), se však pohled rodičů i samotných dětí na 

otázku vzdělání začíná měnit. Nejen, že si lépe uvědomují své omezené možnosti, pokud 

nezískají žádnou kvalifikaci, kterou by mohli nabídnout na pracovním trhu, ale někteří z nich 

zároveň dokážou jednat tak, aby své přesvědčení a plány také naplnili. S tím souvisí i pozitivní 

názor na integraci do většinové společnosti, který se, alespoň u některých, začíná projevovat 

mnohem více než dřív, zvláště u mladší generace - informátor „Roman“ (viz výše popsaná rodina 

ZZ - kap. 3.4.2) se například domnívá, že „Romové se mění, tradice a zvyky už se nedodržují tak jako

dřív, za pár let nás ani nerozeznáte, budeme žít stejně jako vy“.76  
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Rozhovor s jedním z romských respondentů - ůčastníků výše zmiňovaného dotazníkového průzkumu v r. 2009/10
75 Tamtéž
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Rozhovor s informátorem „Romanem, 3.6.2011
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4.2 Význam a vliv genderu v souvislosti s věkem (věkovým stupněm)

Pro nikoho, kdo má nějakou povědomost o vztazích v romské rodině, nebude žádným 

překvapením, že je zde kladen velký důraz na genderové rozdělení rolí. Tento aspekt je zvlášť 

výrazný v rodinách olašských Romů, kde žena je „určena k práci a starosti o obživu“, zatímco 

muž má spíše funkci reprezentativního elementu a zastupuje rodinu navenek. Musí si proto 

zachovat určitou úctu, kterou nemůže v očích svého okolí snižovat - například účastí na běžných 

domácích pracích jako je úklid nebo vaření.

Vnímání odlišnosti pohlaví a následné rozdílnosti mezi postavením muže a ženy má však 

své kořeny již v raném dětství. Nejen že informátoři hovořili o zakrývání těla dospělých před 

dětmi i před sebou navzájem - sami se doma neodhalují ani nechodí ve spodním prádle, ale to 

samé vyžadují i u velmi malých dětí. Například společné koupání dětí považují za možné jen do 

věku asi čtyř let, potom se jim už zdá nevhodné, protože od takového věku si již mohou 

uvědomovat nějaké odlišnosti mezi tělem chlapce a dívky, více si jich všímat a případně na ně 

dětským způsobem upozorňovat. 

K uvědomování rozdílu těla se potom připojuje i vnímání rozdílu a rozlišování práv a 

povinností jednotlivých osob podle pohlaví. Když se v romské rodině narodí dítě, je to radostná 

událost, ale když je to chlapec, projevy radosti jsou mnohem silnější a oslava o poznání 

bouřlivější. Chlapci mají již od raného dětství mnohem „výsadnější“ postavení a v rámci rané 

socializace si velmi brzo uvědomují, že je to muž, kdo má v rodině hlavní slovo a kdo rozhoduje

(nebo to tak musí aspoň navenek vypadat). Také je znát jejich brzký příklon k otci, kterého 

obdivují jako autoritu, i když běžné záležitosti v rodině, týkající se výchovy dětí a starosti o ně, 

řeší často spíše matka. Pokud se děti (sourozenci) hádají nebo perou, je obvykle usměrněna 

dívka, a to i v případě, že spor byl vyvolán z iniciativy chlapce a spravedlivější by tedy asi bylo 

napomenout jeho. Tímto jednáním rodičů se již v průběhu dětství konstituuje budoucí status 

muže jako „vládce“, který chápe ženu jako submisivního jedince, podřízeného muži. I když se ve 

všech rozhovorech s romskými ženami na téma genderové nerovnosti objevovaly stížnosti na 

toto výsadní postavení muže („..u nás je ženská spíš jako otrokyně, musí jen pracovat a o všechno se 

starat, chlap je jen na ozdobu..“),77 na přímou otázku většinou odpovídají, že po změně nijak 

netouží („..takhle to u nás prostě odjakživa je, jinak než u vás, tady musí ženská poslouchat...ale stejně 

                                               
77

Rozhovor s informátorkou “Margitou“, 30.4.2011
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ty svý chlapy máme rády“).78 Zdá se, že tento stav je jimi chápán jako tradiční hodnota, jako něco, 

co patří k jejich „romství“ a pokud by usilovaly o změnu, mohlo by to podle nich vést k situaci, 

že staré hodnoty přestanou platit, aniž by však byly nahrazeny novými.

Nižší společenský status pak dívku provází i nadále, zvyšuje se až poté, kdy žena porodí 

dítě a stane se matkou, přičemž toto zvýšení statusu příliš nezávisí na jejím stavu, tedy na tom, 

zda je vdaná nebo má partnera. Její sociální postavení roste také s věkem, starší ženy požívají 

mnohem větší úctu, než mladší. Nutnou podmínkou takového vyššího společenského 

hodnocení žen ovšem je, aby měly děti, které jsou brány jako „zásluha“. Pokud jsou bezdětné

ještě ve věku, kdy by již podle uznávaných pravidel měly mít děti, jejich status je velmi nízký, 

protože podle mínění ostatních „neplní svou roli“. Postavení ženy ve společnosti se dále mění, 

když dosáhne věku, kdy je považována za starou. Tehdy se zvyšuje i její vážnost a její postavení 

se téměř rovná postavení mužů.   

Zajímavým poznatkem bylo, že vliv genderu téměř nijak neovlivňuje pohled rodičů na 

školní docházku nebo jejich přístup k hodnocení školních výsledků dítěte. Podle svých výpovědí 

informátoři nerozlišují mezi tím, zda do školy chodí chlapec nebo dívka, rozhodující je v tomto 

směru spíš jejich celkový pohled na školu a vzdělání, tedy to, zda mu připisují nějaký význam 

nebo důležitost. Pokud školu nebo kvalifikaci považují za potřebnou, snaží se zajistit svým 

dětem její absolvování (nebo aspoň nástup do ní),79 bez rozlišování pohlaví.  

5. Závěrečné hodnocení teorie věkových stupňů

(věkové stupně a vzdělání, rozdíl v přístupu podle generace, význam motivace ke zvyšování kvalifikace, 

preference „tradičních“ hodnot jako reakce na vnímané poměry ve společnosti) 

Z provedených rozhovorů jsem nabyl dojmu, že v prostředí romského společenství je 

silná tendence jednat podle příslušnosti k určitému věkovému stupni, přičemž jednou z oblastí, 

kde se tento vliv projevuje je i přístup ke vzdělání. Velká část romských dětí, a to i těch, které 

navštěvovaly běžnou základní školu, kde dosahovaly slušných (až průměrných) výsledků a mohly 

by tedy bez potíží pokračovat ve studiu na střední škole nebo získat kvalifikaci v učebním oboru,

se v určité fázi života od myšlenky pokračovat ve vzdělávání odkloní80 a začne preferovat jiné 
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Rozhovor s informátorkou “Margitou“, 30.4.2011
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Zde mám na mysli jakoukoliv vyšší školu než základní, tj. střední školu nebo učební obor
80 V žádném případě neplatí, že tento závěr platí o všech nebo o většině Romů. Chci tím jen naznačit, že v případě 
Romů dochází k ukončení vzdělání absolvováním základní školy o poznání častěji, než u dětí z většinové společnosti
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hodnoty, což může být například rodina nebo ekonomicky aktivní činnost (nebo nejčastěji 

kombinace obojího).

Důvody takového jednání, tedy preferenci „jiných hodnot“ lze, podle analýzy rozhovorů

rozdělit přibližně do dvou skupin, z nichž každý se jeví typický pro určitou generaci. Příslušníci 

starší generace, kterou zde reprezentují jedinci mezi čtyřiceti a padesáti lety, zdůrazňovali 

především ekonomické a hmotné důvody. Ani v jedné rodině mých informátorů, kteří by se dali 

zařadit do generace „čtyřicátníků“, nebylo údajně důvodem brzkého opuštění školy časné 

těhotenství nebo vstup do partnerského svazku. Příčiny, proč hned po základní škole nastoupili 

do zaměstnání, které všichni považovali za zásadní, byly převážně ekonomického rázu. Všichni 

mluvili o „chudé rodině“, „bídě“, „nedostatku peněz“, dále také potřebě starat se o rodiče, 

nebo nutnosti postarat se (ekonomicky) o mladší sourozence, případně o tom, že nechtěli svým 

studiem zatěžovat již tak napjatý rodinný rozpočet. Nepřísluší mi posuzovat, zda mluvili pravdu 

nebo se jen snažili přizpůsobit realitu svému svědomí, případně uvést přijatelné racionální 

důvody - takové, aby jejich sebeúcta nedošla k úhoně. Jde v první řadě o to, že oni sami tímto 

způsobem realitu svého života vnímají a úctu k rodině a její prospěch (nebo to, co jako prospěch 

cítí), hodnotí výše, než případný pozdější úspěch v pracovní kariéře. I když po získání kvalifikace, 

a s tím snad i odpovídajícího lepšího pracovního uplatnění, by byli pravděpodobně schopni 

pomáhat rodině více a účinněji (předpokládáme-li vyšší výdělky kvalifikovaných zaměstnanců), 

přesto této možnosti v době svého rozhodování o budoucnosti nevyužili, protože před nimi 

stála překážka v podobě časové prodlevy, jinými slovy tedy požadavek odložit uspokojení 

okamžité potřeby nebo přání. V rozhodování, které probíhalo ve smyslu dilematu „méně dnes 

nebo více zítra“, dávali jednoznačně přednost takovému jednání, které přinášelo sice menší, ale 

okamžitý prospěch.81 Škola nebo učení pak v tomto kontextu pro ně znamenala vlastně zdržení 

a odložení toho, co považovali za „správný a reálný život“ pro člověka na prahu dospělosti.

U mladší generace (přibližně dnešních patnácti až třicetiletých) je situace v mnohém 

odlišná, stejně jako jejich názor na příčiny, které podle nich vedou k tomu, proč po absolvování 

povinné školní docházky nepokračují ve studiu dále a spokojí se se základním vzděláním.

Když se snažím shrnout důvody, které vedou k výsledku, že značná část mladých Romů 

končí svou cestu za vzděláním absolvováním základní (nebo praktické základní) školy, nelze 
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Musím zde upozornit, že takový způsob jednání, kdy se jedinec rozhodne pro okamžitý, byť nižší zisk na úkor 
většího - ale s časovou prodlevou, není nějaká romská zvláštnost a uplatňuje se i ve většinové společnosti. Ale tak, 
jako u předchozí poznámky platí, že v romském prostředí je tento princip mnohem více rozšířený i uplatňovaný.
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opominout následující dvě odůvodnění, které vyplývají z provedených rozhovorů: 1) systém 

sociálních dávek a 2) absence motivace ke studiu, přičemž jedno s druhým do značné míry 

souvisí. Pokud se týká prvního, náš systém sociální podpory, kdy jsou rodičům vypláceny 

rodičovské přídavky a sociální dávky na děti až do osmnácti let jejich věku bez ohledu na to, zda 

jsou doma nebo navštěvují školu, rozhodně nemotivuje rodiče k tomu, aby přesvědčovali své 

děti, končící základní školu, o potřebě dále se vzdělávat. Děti se v tomto věku (tj. přibližně mezi 

patnáctým a osmnáctým rokem) spíše zapojují do rodinných ekonomických struktur, případně 

vyhledávají i jiné zdroje příležitostného výdělku, a zároveň se deklarují jako nezaměstnaní, aby 

rodina o sociální podporu nepřišla82, nebo prostě nedělají nic a tráví svůj život v partách 

vrstevníků, aniž by se příliš zajímali o budoucnost. Je to obvykle způsobeno především tím, že 

žádnou budoucnost, která by se týkala jejich pracovní kariéry, nevidí, a právě s tím souvisí další 

důvod, proč často nepřikládají žádný nebo jen velmi malý význam školnímu vzdělání a 

kvalifikaci. Tímto důvodem je nedostatek (nebo přímo absence) motivace.

Romové, s nimiž byly prováděny rozhovory, většinou definují českou společnost jako 

velmi „rasistickou“, a i když se, alespoň ve městě, kde probíhal výzkum, obvykle nesetkávají s 

otevřenými projevy rasismu, vnímají o to silněji jeho skryté, dá se říct i „jemnější“ projevy, které 

však mají pro jejich život reálné nepříznivé důsledky. Pokud Rom, a zejména mladý, nesežene 

práci s poukazem na nedostatek pracovních míst a přitom vidí, že zaměstnavatel, který jej z 

údajně kapacitních důvodů odmítl, dále hledá zaměstnance pro původně inzerovanou pracovní 

pozici, absolutně ztrácí motivaci k tomu, aby jakýmkoliv způsobem zvyšoval svoji 

konkurenceschopnost na pracovním trhu (například snahou o dosažení vyšší kvalifikace), 

protože to pokládá v daném kontextu za zcela zbytečné. Jinými slovy, jako hlavní překážku 

získání zaměstnání vnímá především své „romství“ a rasistické naladění společnosti a teprve 

potom své nedostatečné vzdělání či kvalifikaci. Tyto dva posledně zmíněné aspekty - systém 

sociálních dávek, které jsou v mnoha případech téměř tak vysoké, že mohou suplovat nejnižší 

zákonem stanovenou mzdu,83 a zároveň negativní zkušenost s diskriminací romských žadatelů 

o práci ze strany zaměstnavatelů, vedou potom ve svém důsledku k přesvědčení, že pracovat se 

vlastně nevyplácí, protože nezaměstnaný jedinec může získat prostředky pro zajištění snadnější 

cestou, prostřednictvím sociálních dávek a příležitostných výdělků. Vzhledem k tomu, že tímto 

způsobem se obvykle nedaří dosáhnout většího příjmu, než je nezbytně nutné k udržení 
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Hajská, M., Poduška, O.: Práce načerno jako forma adaptace na sociální vyloučení, in: HIRT, Tomáš; JAKOUBEK, 
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elementární životní úrovně, dochází následně k postupnému sociálnímu vyloučení celých skupin 

a s tím spojenému šíření „kultury chudoby“, kdy „chudoba se stává normou a očekávaným 

způsobem života“.84 Tento koncept samozřejmě ovlivňuje i psychický vývoj dětí, které mají před 

očima příklad nepracujících dospělých a chybí jim tak pozitivní vzor chování, které by si mohly 

osvojit.

Proto se orientují na jinou hodnotu, na tu, jež jim v prostředí, které vnímají jako 

nepřátelské, zbývá, a kterou považují za vhodnou alternativu. Touto hodnotou je, stejně jako v 

minulosti, opět rodina. Ve skupině patnácti až osmnáctiletých se zde můžeme setkat s mnoha 

romskými dívkami, které žijí se svým partnerem a jsou okolím vnímáni jako manželé a zpravidla 

mají tyto páry také alespoň jedno dítě. Setkal jsem se s tímto modelem jak osobně - v rodinách 

informátorů, tak i prostřednictvím jejich vyprávění o jejich příbuzných, kde někteří z nich 

zakládali rodinu ve velmi nízkém věku. Takové jednání nemá nějaký historický kontext, jak by se 

mohlo předpokládat, ale spíše se zdá, že je odpovědí na pocit beznaděje a pesimistického vidění 

vlastní budoucnosti v majoritní společnosti ve smyslu velmi malé naděje na získání zaměstnání a 

tedy i možnosti integrace do této společnosti. Trochu to připomíná začarovaný kruh - názory, 

které se objevily téměř ve všech rozhovorech, by se daly interpretovat přibližně takto: „nemám 

práci, protože nemám vzdělání a kvalifikaci, ale proč bych usiloval o vzdělání, když na jeho 

základě stejně práci nedostanu, protože jsem Rom a česká společnost je rasistická“.

Příklon k rodině a preference jejích hodnot tedy není jen „tradičním jednáním“, jak se 

může na první pohled jevit mnoha příslušníkům majoritní společnosti, ale je také odpovědí na 

současnou situaci, tak, jak ji vnímají sami Romové. Na jednu stranu se ozývají hlasy, volající po 

integraci do většinové společnosti, na druhé straně je jim v této integraci bráněno (někdy i 

skrytě) s poukazem na některé jejich „tradice“, které se údajně neslučují s hodnotami, 

preferovanými majoritou. Takové hlasy ovšem mají na mysli spíš asimilaci než integraci, 

asimilace však pro integraci nejen není nutná, ale je i kontraproduktivní, neboť společnost by 

tak mohla být připravena o některé kulturní prvky a projevy, jejichž nositeli jsou právě Romové. 

Přitom k integraci, aspoň podle mne, vede cesta především prostřednictvím vzdělání nebo 

kvalifikace a následně získáním zaměstnání, protože jen tak se Romové mohou zapojit do 

fungování většinové společnosti, aniž by se v ní „rozpustili“.

K celkovému pochopení problému vzdělání Romů jako důležitého integračního činitele 

tedy může napomoci též pohled prostřednictvím „věkových stupňů“. Tato teorie je přínosná 
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zejména v tom ohledu, že poskytuje alespoň částečné vysvětlení situace, kdy mladí Romové z 

„nepochopitelných důvodů“ rezignují po ukončení povinné školní docházky na svoje (další) 

vzdělání, přestože jejich inteligenční předpoklady nejsou nijak snížené a orientují se na jiné 

hodnoty. Domnívám se, že může pomoci zejména těm, kteří se zabývají problematikou vzdělání 

nebo integrace Romů. I když jsem si vědom toho, že se s rozdílným přístupem Romů ke vzdělání 

v závislosti na jejich věku pravděpodobně setkávají a vědí o něm, je podle mého názoru tomuto 

hledisku dosud přikládána menší váha, než by si zasloužilo.
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PŘÍLOHA

Část přepsaného rozhovoru s informátorkou „Margita“ (rodina XX). Tato část se 
týká postoje informátorky k partnerskému vztahu jejího (čtrnáctiletého) syna.

Pasportizace rozhovoru:

datum a čas: 30.4.2011, večer, přibližně mezi 20 a 23 hod.

místo a osoby: Roudnice n/L., v bytě informátorky, přítomno (střídavě) 2-3 osoby (1 další žena, 

1 muž (příležitostně), spící děti), 

Informátorka: žena (olašská Romka), věk 39 let, žijící s partnerem, dvě děti, vzdělání základní, 

tč. nepracující (pobírá blíže nespecifikovanou sociální podporu), (další přítomná žena aktivně 

zasahovala do rozhovoru a doplňovala informátorku).

typ rozhovoru: polo-strukturovaný, narativní

popis prostředí: rozhovor se odehrával v bytě jmenované ve výše uvedeném čase, v bytě se 

kromě informátorky a jejího manžela (a spících dětí) vystřídalo několik dalších osob (návštěvy), 

což působilo velmi rušivě.

Otázky nebo poznámky tazatele jsou označeny „ot:“, odpovědi jsou označeny „od:“ (odpovědi 

druhé přítomné ženy jsou psány kurzívou)

informovaný souhlas: před započetím rozhovoru byly informátorce (i druhé přítomné ženě) 

sděleny následující informace:

- téma a hlavní body zamýšleného rozhovoru

- že rozhovor bude nahráván na diktafon (nebylo námitek)

- že výsledky rozhovoru budou použity ke studijním účelům a jména a ostatní 

                identifikační údaje nebudou nikde zveřejněny

- že na otázky odpovídají dobrovolně a pokud by na nějakou odpovědět nechtěli, je to 

                jejich právo

- že rozhovor mohou kdykoliv přerušit nebo ukončit
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      přepis záznamu (části) rozhovoru s vyznačenými segmenty,  
      které nesou určitý (pro dané téma důležitý) význam

kódy a 
připisované 
významy

    
.......... předchozí část rozhovoru se týká jiného tématu ...

ot: Hele, a to jsem se chtěl jako zeptat jako teďka, ten starší, ten má 
nějakou holku, jak to s ní vypadá?   S ní chodí už jako nějak dýl?

od: Vidíš, ono je deset deset, a on neni doma. 

ot: Neni doma ?

od: On co začal s tadytou holkou, tak dycky byl doma v osum, zeptej se, 
v půl devátý jsem ho naháněla.

ot: Já se ptám na to jako, kdyby s ní chodil jako vážně, prostě kdyby 
s ní něco měl, a ona třeba otěhotněla, nebo něco?

od: Kdyby dal pánbůh!

ot: Co kdyby dal pánbůh? ... Ale tim pádem nemůže nikam chodit, 
třeba se doučit v nějaký škole nebo něco takovýho..

od: Proč by nemoh?

ot: Protože, a jak by to dělal asi?

od: No, tak on to břicho nebude mít, ona má to břicho

ot: No, tak břicho nebude mít, ale on bude mít ženu, žejo?

od: On bude mít ženu...

od: ...ale u nás chlapi vládnou...

od: ..on bude mít ženu, ta žena bude slušně doma a on může chodit jak chce. 
On si může chodit i bokem.

ot: To sice může, ale kdo to dělá, kdo třeba chodí do školy, když má 
doma dítě, co to je za blbost.

od: Né, ale on když bude mít dítě, víšco, to je to, že když naše děti maj děti,
tak od toho jsou mámy.

(smích)

partnerský vztah 
syna

obvyklé 
(vyžadované) 
chování syna

reakce na 
případné 
těhotenství

škola a rodina

genderová 
nerovnost

převzetí péče o 
dítě babičkou



51

od: No, to je jako fakt, vod toho jsou mámy. Hele, von kdyby měl s ní dítě, 
tak já nebudu omezovat ani jeho, ani jí. Ani jí. Ona to porodí, já si to vemu a 
choď si kam chceš s ní. Já bych jim to stejně nenechala.

ot: To je dobrej systém!

od: Ale u nás to tak tady je, u nás ty vnoučata vychovává bába. 

ot: No, vida.

od: Takže oni jsou postižený, já jim řeknu, třeba tady s nima mluvim: „Tak 
co, budu babička?“ - „To máte čas, až nám bude dvaadvacet.“  Jo, běžte 
dozadu, ať na vás nevidim. „Až vám bude dvaadvacet , Beřkovice!“ Když 
oni uvažujou normálně tou dnešní dobu, že prostě maj na všechno čas.

ot: A vy jste uvažovali jinak?

od: Víšco, mě je třicet osum.

od: Já jsem měla první dítě ve dvaceti.

od: Já jsem měla ve třiadvaceti.

ot: No, tak to je potom stejný jako dřív ne?, tak co jako..

od: Ale víšco, on je chlap, on může mít děti, jestli s ní potom budeš chtít 
zůstat nebo nebudeš chtít zůstat, to je tvoje věc - když jí nebudeš chtít, no, 
tak pude domu k mámě, to je všechno.

ot: Jak nebude chtít? Vždyť jste mi všichni řikali, že jako když si vemu 
někoho, nebo když jako jsou dva spolu, tak to že je potom jako nafurt, 
že to neni jako, že by to bylo nějaký jako nezávazný...

od: Víšco, to bylo dříve, dneska ty děti rostou jinak.

ot: No, a jak to teda je teď ?...

od: ..oni maj holku, podívej se, dneska klukovi je šestnáct, jejímu taky. Její 
kluk taky chodí s holkou. Prostě oni maj holku, no, ta holka to odsere doma 
na plný čáře, protože ona na to nemá věk. V patnácti letech ty nemáš co 
chodit s klukem, ale prostě chodí, nechá si doma rozbít držku, ale prostě za 
tim klukem jde. Ale prostě víšco, ten kluk jí má rád, nebo tady to, tak ty jako 
rodič jí musíš přijmout.

od: Nemusíš, ale můžeš, ale zase když jí nepřijmeš, tak si vybouříš to dítě 
proti sobě, což bych v životě neudělala, protože to by taky moh mě poslat do 
prdele a ublížim sama sobě, takže to radši překousnu a..

ot: Tak jako dělalo se to, co já vim, myslim dřív tak, že když rodiče byli 
proti tomu, tak on si jí vzal, odešel s ní někam, pak prostě přišli 
s miminem, a rodiče, co maj potom dělat, žejo? 

obvyklé
uspořádání 
rodiny 
informátorky

rozdíl mezi 
názorem a 
jednáním

dříve a dnes -
jiné pojetí 
výchovy (s 
ohledem na 
rodičovství)

pohled na 
partnerský vztah 

vztahy -
názory rodičů a 
realita

rodiče se 
nestaví proti 
dětem

dítě jako
prostředek 
usmíření
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od: Stejně se s tim potom smířej.

ot: Stejně se s tim...kdyby byli kdovíjak proti, tak jako potom ňák...

od: Vždycky povolej, Michale.

ot: Vždycky to tak je?..nebo to tak bylo...?

od: To vnouče vždycky přitáhne ty rodiče, ať je to...to může bejt, no, tak 
jako víšco, no, tak teď se zamiloval a je z toho paf. Víš, mně se.. - chvilku 
jsou spolu dobrý, chvilku se spolu hádaj.

od: Teď jak šli, tak zase se dohadovali.

od: Já vim, oni byli vzádu a tam se nějak pohádali a na sebe křičeli, šel na ně 
táta... on je u nich, on chodí tam, ona chodí tady.

ot: A odkaď teda je?

od: Ti řikám, teď se nastěhovali tady v tom růžovym.

od: Tady u Lidlu? Jo, takhle..

ot: Tady u Plusu, ne? Jak je ta růžová bytovka. 

od: No, to je spíš u Lidlu, spíš tady, než u Plusu.

od: Nojo, no. Tak tam se nastěhovali, no, tam se nastěhovali. A oni jsou 
cigáni, ale neuměj cigánsky. 

ot: Jako který to teda jsou? Znám je?

od: Je neznáš, Michale, oni nejsou místní. Ale víšco, u něj je, oni jsou... oni 
choděj spolu do školy, seděj spolu v jedný třídě, už dříve spolu chodili, když 
jim bylo těch třináct, to byla taková dětská láska. A on dycky přišl a: „Já s ní 
nebudu chodit, ona je moc dětská.“

(smích)

od: On jí nechtěl, on se na ní vykašlal.

od: On je takovej

od: Pak tahal...on potom šel za staršíma holkama, jel na starší. Tadyta 
buzerantka, co byla teď V.

ot: myslíte Ž.?

od: Ne, ta Češka.

dtto

rodina 
partnerky syna 
informátorky

trvání vztahu
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ot: Která?

od: Tady V. řekla, že to je její dcera.

ot: No, a to je která?

od: Ta Češka jak tam byla

ot: Co to je za holku?

od: Ale ona když viděla mýho kluka, tak ona dostávala mrtvici. Já jsem jí to, 
jednou tam šel až manžel, musel jí tam rozbít držku: „Tobě je dvacettři roků
nebo dvacetčtyři, a mýmu klukovi je patnáct, „ řikám „přeskočilo ti v bedně, 
nebo chceš, abych tě tady zabil?“

(smích)
(doba záznamu: 46:50)

od: Co se směješ? On přišel domu s cucflekem, ty se směješ? On šel spát a 
vůbec si to neuvědomil, svlíknul se do půli těla - protože oni nespěj 
v tričkách, oni prostě jenom spěj ve spodnim prádle, ale do půl těla. Když 
jim dám tričko, tak oni se zabijou.
Oni nebudou spát prostě ve vršku. Nesmí mít prostě, oni jsou zvyklí potom 
do půli těla, potom kvůli tomu zapínám topení, aby nenastydli, víš? No, a 
prostě oni jdou, se svlíknul do půli těla, já sem přišla zvenčí, nějak 
s holkama jsem byla, on mi řiká: „A můžeš mi vysvětlit, odkud má (?? 
47:20) cucfleka?“ Já myslela, že mě omejou. Odkud já to mám vědět?

ot: A to je která, teda jak tam jako je... ta holka, co to je zač?

od: Ta Češka?

ot: Kdo to je, co to je zač?

od:Mám ti říct pravdu, kdo to je? Já ti udělám ještě..

ot: Já už jsem měl kafí...já jsem měl u P. Tady mám vodu, to mi fakt 
stačí...

od: Ona je feťačka. Chceš kafe ? 
(doba záznamu: 47:30)

ot: A nedělala jako v tom...v Kebabu?

od: V kebabu, jo tam ona dělá.

ot: A ona bydlí u toho... bydlí u P.?

od: Tak P. a M., oni jsou dva bráchové.

ot: Co jsou? Bráchové? Kdo?

vměšování 
rodičů do 
nechtěných 
styků syna
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od: M. a P. Bráchové jsou.

ot: A co to je za blbost, jak by byli bráchové?

od: Oni se maj strašně rádi, jak kdyby byli bráchové..

ot: ..ale nejsou..

od: On řiká V. „mami“. 

ot: No, tak to si může řikat!

od: No, řiká. On když má na něco chuť, nebo má hlad: „Mami, uvař tady 
to.“ Povidám: „Tak to je tvoje máma? Tak ty si adoptovanej?“ Prostě bere ji, 
no, má jí rád, oni spolu prostě jak bratři spolu, oni si spolu rozuměj. No, a já
jsem vychovaná ze starý školy, tak tady tu naší taky držim zkrátka.

ot: Jakou vaší?

od: Tak já už jí beru, jako kdyby byla naše, co chodí s tim mym klukem.

ot: Jo, takhle!

od: Ale ona má už rytmus, ona už má prostě od začátku režim. Já už jsem jí 
na tom připravila. „Mámě, Miluško, když budeš chodit s mym synem k nám 
jednou za čtrnáct dní na návštěvu, na půlhodiny tam máš zákaz.“

(smích)

od: Jo, zeptej se jí.

ot? Jako zákaz domu k sobě?

od: Jo, tam můžeš chodit jenom na návštěvu. Já jsem řekla: „Až vyjdeš
školu, tak budeš tady bydlet a pokud ne, víckrát se nesejdeš.“ Ona to brala, 
tak chodí dva měsíce ještě do školy, ona chodí s klukem do školy. Oni jsou
spolu ve škole, jsou spolu odpoledne, oni jsou spolu večer.

ot: Takže co? Takže ona to má doma tak, že prostě jak začala chodit 
s nim, tak jako tim pádem prostě  už nebude pokračovat...skončí školu, 
pak bude doma.

od: No, to je jasný! Tady. Ne, jako choď si s nim ven, bav se s nim, ale 
musíš bejt tady u mě. Já mám představu, prostě, já mám dva kluci, a 
zákonitě, jestli ty si vemeš holku, tak ta nevěsta musí bejt  pod mojí rukou a 
musí bejt vychovaná podle mýho stylu. Musíš vědět, když někdo přijde, jak 
se máš chovat. Protože ona je vychovávaná česky, víš? Ona neumí cigánsky, 
ona je vychovávaná českym stylem. Ona třeba přijde, takhle tričko, tady to 
má průsvitný, ale Beřkovice, tady je táta v baráku! U nás to neni, tadyto, 
Michale, neexistuje to, aby... Prostě, co můj kluk líbe nebo objímá, tak táta 
to má vidět, co ti ruplo v bedně? To už musíš zezačátku upozornit.
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od: To je pravda.

od: To nesmí prostě.

od: Ti chodil s tou Češkou, s Máňou, ona přišla k nám. Češka, blondýnka,
hezká holka to byla, dyť ty víš, ona výstřih až sem. Ne, nešlo o to - ona 
normálně kozy ven. A teď já sedim a starej seděl - a já  a co to je tadyto? 
Ona v takový minisukni, a já řikám, no tak co to je tadyto, řikám, tak on se 
bude koukat na ní, nebo co? Já řikám, 

od: Tak ono to nevadí, ona je mlaďoučké..

od: Tak jsem udělala, dokud se nerozešli!

od: Třeba si veme tričko, ale veme si to takhle, na raminka. A ví, že sukni si 
neveme, veme si šortky. Tak měla minule takhe šortky a stála ve dveřích a 
nevěděla, jestli může dovnitř, nebo ne. A řikám: „Máš kraťasy, tak můžeš 
dovnitř.“ A ona jako třeba už ví dneska, přijde třeba, já sedim, už jí nemusim 
třeba řikat: „Hele Nikolo, tady je bordel“, nebo něco a ona už prostě, svlíkne 
se a umeje nádobí, ona veme, vytře, všechno, vyvětrá: „Maminko, dáte si 
kafe?“ To se mi líbí, víš? Já toho kluka přece nevychovávala zbytečně..

ot: Takže už je vychovaná taky po vašem...

od: Ona už ví co..Ale furt jí musim škrtit, ona řekne třeba „Můžeme jít 
kalit?“

od: Ona jí furt škrtí, normálně jí škrtí, fakt!

od: A já řikám „Co chceš kalit?“ - „Můžeme na diskotéku?“ - Já řikám „Ty 
nemůžeš na diskotéku, on na tebe žárlí, ty žárlíš na něho, tam se ještě 
povraždíte. Konec, žádná diskotéka.“ Minule byli spolu do dvanácti 
v Jakuze na kulečníku, já myslela, že je starej oběsí. Ona volala - jí stačí 
takhle sklenička vína, ona je mladej parchant patnáctiletej, je vole z toho 
hned namol. A von řiká: „Dyť vona dělá ze sebe chlapa, vona chlastá.“

ot: Timhletim, teda jako tou výchovou jí vlastně berete jako dospělou, 
žejo, už..ale vždyť ona je spíš dítě..

od: Já jí neberu jako dospělou!
(doba záznamu: 52.00)

ot: No, jaktože ne, jsou děti jako...nebo jako děti prostě...normální děti.

od: Já jí neberu jako dospělou!

ot: Děti... já nevim, od patnácti do osumnácti jsou to děti, ne?

od: Poslouchej! Já jí neberu jako dospělou! Já jí beru jako beru svýho syna, 
prostě ty seš parchant, ale abysi jako prostě věděla, jak se máš chovat, když 
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seš tady u nás. To že uklidíš pani mámě, tak to je jenom hezký, to si jenom 
uděláš další voko u panimámy, to je prostě ta slušnost, že to uděláš, přece já 
ti povidám  - ty si budeš sedět, i když to je parchant, ty budeš sedět a já ti 
umeju nádobí, to je jako hezký?

ot: Tak to asi neni ale.. já to nemyslim, jako že mejt nádobí je špatný, já 
myslim že třeba nemůže jít někam ven, nemůže jít na diskotéku nebo 
tak...

od: Nemůže na diskotéku, protože oni na sebe hrozně žárlejí, oni pudou - on 
tady jsou po doma a přitom je nikdo neviděl a ona jde a ona se  nesmí na 
nikoho podívat, ona jde takhle rovně. Minule mi přišla: Tyvole, váš syn je 
postiženej!“ Povidám:„Co si to řekla?  Ještě jednou tadyto řekneš o mym 
klukovi, ti šlápnu na krk.“ - „Ale já nemůžu koukat ani doprava ani doleva, 
on na mě žárlí.“ A já jsem řikala: „Nekoukej normálně ani doprava ani 
doleva, koukej rovně, když se mu to nelíbí.“

od: Vona jí furt škrtí, vona jí jednou zaškrtí...fakt.

od: Povidám: „N., neser mě, nebo ti jí napálim.“ A minule jsem řekla: „Můj 
kluk neni pro tebe, já na tebe kašlu.“ A víšco, ona je fakt, z chudý rodiny, 
z chudý rodiny. Ale víšco, pro mě to nehraje roli, protože vim, že je 
mlaďoučká a že je ještě prostě takovejten přiblblej cvok.

od: Neni zkažená, no

od: Neni. Víš. Já vim, že prostě, že můj kluk byl její první kluk, to vim, vo 
tom jsem přesvědčená. Ale já s ní probírám prostě i takové...ona minule šla, 
byli nějaký dny spolu za školou. Přijdu ti domu a oni tady seděj. Já řikám: 
„Půljedenáctý, máte hodinu volna, nebo co?“ A ona, ona se mě hned ke 
všemu přizná, víš? No a: „Nám se nechtělo do školy, my jsme za školu...“ A 
řikám: „Co tady sedíte?“ - „Tak my jsme nevěděli, kam máme ..jak to máme 
udělat.“ Se bála manžela. Já řikám: „No, já nevim.“ A ona: „Tak nás 
zbijete.“ Vona už rovnou přinesla mi vařečku, jestli jí jdu zmlátit. Řikám: 
„Já se s tebou nebudu....“

(smích)

od: No, vona je taková!

od: Vona je tak dětská, až je blbá, víš. A právě to se mi na ní líbí, že neni 
ještě vyčůraná, neni tak zkušená, víš.

ot: No, jasně, no.

od: A já řikám, tak teď to vysvětlíš tátovi. Přišel starej a ona: „Já vám 
rovnou něco řeknu.“ - „Co?“ - „Byli jsme za školou.“ Já myslela, že jí 
zabije, normálně jí zabije. A on jak na ní nadává, ona úplně ani nedejchá, 
úplně vidíš, jak modrá.

(smích)
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Jo, a já jí řikám, když ti táta bude nadávat, nikdy nesmíš odřeknout - a ona 
fakt neodřekne. Vona jenom: „Jo, máte pravdu...“

od: ..tak jo..

od: Kluk jde dozádu a ona: „Tak jo, máte pravdu. A teď už můžu za 
Patrikem?“ Jó, mu řiká českym jménem. A řikám: „Co za nim budeš dělat?“ 
- „Se jdu aspoň podívat na něho, jak spí.“ A já řikám: „Co z toho budeš mít? 
Povidám, nebudeš ho rušit, von spí.“ - „Já musim, já jsem ho neviděla celou 
noc.“ Co jí na to máš říct, když vidíš, že to je dement dětskej, no, co jí na to 
máš říct?

(smích)

od: No, co jí na to máš říct? On chodil na Velikonoce, byl vožralej, ono 
dvanáct hodin nic..

od: - s klukem mojim byli -

od: ..ona přišla. Řikám, okamžitě ho zmizni hledat, ona ho přitáhla domu ve 
tři hodiny, ožralej jako prase, já ho tady zmydlila, a ona na mě místo, aby mi 
řikala: „Nebite ho“, jo? - protože ona si nesmí dovolit mi tykat. A ona mi 
„Co ho biješ?“ Řikám: „Co si to řekla?“ - „Prosimvás pěkně, já se vám moc 
omlouvám, ono mi to vyskočilo z pusy.“ A řikám: „Teď si musíš si ho 
uklidit.“ Tak mu zastrčila, celá zmlácená, no fakt, po něm uklidila, dala mu 
studenej obklad, dokud ho z toho nevysekala. Řikám: „Máš ho ráda, ne?“ -
„No, mám.“ - „Tak se vo něho starej,“ je to její povinnost.

....... dále se rozhovor stáčí k jinému tématu .....
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