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I. ÚVOD 

Cílem disertační práce je uspořádat poznání, které jsem od roku 2005 učinila v rámci 

problematiky vzdělávání Romů. Nejprve jsem prováděla výzkumy sama v rámci post 

doktorandského projektu v letech 2005 až 2007 Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů 

(Pohled na vzdělání očima Romských matek), (reg. č. GAČR 406/05/P560). Z tohoto období 

jsou do disertační práce zařazeny dva texty a to text Eliška (Nejsme všichni stejní) (Levínská, 

2009a), kterým jsem chtěla ukázat komplikovaný příběh terénní romské pracovnice, která je 

na jedné straně reprezentantkou konkrétní romské komunity a na druhé straně nechce být 

považována za „cikánku“. Druhým textem je text „Romanka“ (Levínská, 2008), který 

zaznamenává a interpretuje moment přeřazení romské dívky na základní praktickou školu.  

Později jsme s kolegy Danou Bittnerovou a Davidem Doubkem vytvořili výzkumný 

tým a v letech 2008 až 2010 jsme realizovali výzkumný projekt Funkce kulturních modelů ve 

vzdělávání (reg. č. GAČR 406/08/805). Závěry z výzkumu jsou v stejnojmenné publikaci. 

(Bittnerová, a další, 2011). V disertační práci jsou z něho uvedeny moje kapitoly, a to Všední 

den v Alfě, který se týká metodologie výzkumu, vztahů obyvatel a charakteristiky místa, 

v němž výzkum probíhal. Dále představuji kapitolu Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. 

Tato kapitola obsahuje teoretický úvod, který se týká vzdělávání, snaží se osvětlit, co 

vzdělávání je, co to znamená se vzdělávat; dále je zaměřena přímo na vztah Romů 

k vzdělávacímu procesu a výzkumná část je řešena z emického hlediska. 

V současné době od roku 2012 do roku 2015 řešíme společně s Danou Bittnerovou a 

Davidem Doubkem čtyřletý projekt s názvem Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v 

oblasti interkulturních vztahů (GAČR, reg. č. P407/12/0547). Cílem projektu je porozumění 

interakcím mezi klienty a profesionály, kteří jim poskytují služby. Teoretická část je proto 

zaměřena na pochopení předsudků v rámci kognitivních procesů. 

1.1 KULTURNÍ MODELY A KULTURA 

Tématem kultury a kulturních modelů se v naší knize Funkce kulturních modelů 

zabýval především David Doubek. Jedním z inspirátorů pojetí kultury je pro nás R. A. 

Shweder. „V naší koncepci kultury se hlásíme k pojetím kultury, které akcentují významovou 

stránku kultury na rozdíl od těch, které ji definují fundamentálně z behaviorálního hlediska.“ 

(Doubek, 2011b str. 29). Kultura je pro nás svět významů, do nějž je zasazeno jednání lidí, 

které chceme pochopit. Snažíme se tedy hledat tyto významy, k čemuž nám nejlépe slouží 
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antropologická metoda výzkumu a etnografické psaní; s odkazem na Clifforda Geertze a jeho 

interpretace rozdílu mezi očním tikem a mrknutím. (Geertz, 2000). 

K interpretaci dat je nám nápomocna právě teorie kulturních modelů, která vychází 

z kognitivisticky orientované antropologie, např. Claudia Strauss a Naomi Quinn. (Strauss, a 

další, 2001). Kulturní modely či schemata jsou pro nás sdílené a současně idiosynkratické 

entity, které mohou být motivy k jednání aktérů. Schemata jsou vtělená, jedinec je získává 

během socializace a nemusí jím být nutně reflektovaná. V textu označujeme „vygenerovaná“ 

schemata malými kapitálkami, jak je v kognitivisticky orientované antropologické literatuře 

zvykem. (Doubek, 2011b stránky 22-49). 
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II. TEORIE 

2.1 ÚVOD 

Zabýváme-li se otázkou interakce a neporozuměními, která v interakci vznikají, je 

bezpochyby na místě brát v úvahu koncepty, s kterými interagující jedinci zacházejí. Jsme 

tedy nuceni si utřídit, jakou roli hraje předjímání jedinců ve vytváření postojů, jak vznikají 

předsudky, jakým způsobem lidé zacházejí se stereotypy a jaké jsou způsoby kategorizace. 

Není v potenci této knihy zabývat se kognitivními procesy jako takovými, ale rozhodně 

budeme muset reflektovat způsoby lidského myšlení, jeho motivace, s tím, že se především 

zaměříme na myšlení předsudečné. 

Nejprve ve zkratce uvedeme psychologické přístupy k myšlení, které inspirují náš 

teoretický přístup, a to konkrétně Piageta a jeho kritiku Vygotským. V analýze způsobů 

kategorizace nás zásadně ovlivňuje Lakoff. (Lakoff, 2006). Jeho myšlenky nás budou 

provázet průběžně textem. Pomohou k pochopení, jakým způsobem jsou předsudky zasazeny 

do našeho myšlení prostřednictvím teorie idealizovaných kognitivních modelů, a doplníme je 

informacemi a teoriemi z knihy O Povaze předsudků psychologa Gordona W. Allporta. 

(Allport, 2004). 

Vzhledem k tomu, že v našem výzkumu nám jde o vztah myšlení, kultury a jazyka, 

tak nebudeme vnímat kognitivní proces jako uzavřený intrapsychický systém jedince, ale 

bude pro nás zásadní propojení psychologie, lingvistiky a kulturní antropologie. K tomuto 

účelu nám poslouží příklad vnímání barev prezentovaný psychologem Alexanderem R. 

Lurijou a lingvistou Georgem Lakoffem. Oba kriticky prověřují Whorfovy1 hypotézy, které 

zkoumají vztahy mezi kulturou, myšlením a jazykem. Přestože se jedná o autory s odlišnými 

filosofickými východisky, která jsou dána historicky, sociálně a politicky (u Luriji je třeba 

v některých momentech odhlédnout od poplatných ideologických frází, které monografii 

rámcují), jejich názory jsou cenné tím, jak se shodují v zásadních poznatcích a jak nám dávají 

možnost pochopit vliv různých vědeckých diskurzů na etické postoje. Filosoficky se Lurija 

pokouší o „objektivní“ výzkum a používá klasickou psychologickou terminologii. Současně 

je v jeho pohledu zřetelný respekt ke zkoumaným osobám, rozhodně neposuzuje negramotné 

obyvatele Uzbekistánu jako „primitivní“, nicméně dekontextualizované (abstraktní) myšlení 

považuje za výsledek vyšší (literární, vyspělé) kultury. George Lakoff je současný kognitivní 

                                                 
1 Benjamin Lee Whorf (1897-1941), lingvista; „lingvistický relativismus měl podle Whorfa především 

rehabilitovat tisíciletou moudrost, k níž dospěly stovky jazyků světa během své evoluce, a přehodnotit tak úzkou 
zkušenost západní civilizace.“ (Budil, 2003 stránky 289-296). 
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lingvista, který se hlásí k relativismu, ale jak vysvětluje, relativismů je mnoho druhů a 

vzájemně mezi nimi nemusí dojít ke shodě. Je ostrým kritikem objektivistického přístupu, 

který se postuluje jako míra pravdivosti. Lakoff vyjadřuje etický názor vzhledem k 

rozmanitosti kultur, a je tím ve shodě s Whorfem, že je důležité respektovat mnohost jazyků, 

alternativních modelů myšlení, protože se mohou vzájemně obohacovat a nelze považovat 

jeden za vyšší a druhý za nižší.  

Pro vysvětlení iracionality či nevědomých impulsů, které mnohé předsudky sytí, nám 

poslouží psychoanalytický pohled Sigmunda Freuda (Freud, 1991), který doplníme pohledem 

Erika H. Eriksona (Erikson, 2002). V našich úvahách nebudou samozřejmě chybět další 

autoři.  

Propojení pohledů badatelů, kteří se zabývají kognitivními procesy 

s psychoanalyticky zaměřenými vědci, jsme zvolili, protože chceme ukázat, že kognitivní 

proces není sycen pouze takzvanými racionálními procesy, že mysl nepracuje nezávisle na 

emocionální či afektivní stránce člověka, ale je sycena i pohnutkami iracionálními, tedy pudy 

či přesněji psychoanalyticky vyjádřeno - sexuálním pudem. (Viz: Klusák a Kučera, 2010) 

Dokonce jsme v souladu s Lakoffem (Lakoff, 2006) a jeho teorií o vtělesněnosti myšlení, 

tudíž se nám zdá nesprávné dichotomické uvažování racionalita versus iracionalita, protože 

podstatná je reflexivita myšlení, kterou i racionální myšlení může postrádat, zvláště pokud je 

považováno za objektivní. Ale i reflexivní myšlení je ovlivněno vzorci, které byly získány 

během socializace a jsou natolik implicitní, že jejich motivace nemusí být vždy vědomě 

reflektována. Domníváme se, že úsilí badatelů by mělo být namířeno směrem k pochopení 

osobních motivů, které ovlivňují jejich myšlení. 

Lakoffovy (Lakoff, 2006) úvahy o vtělesněnosti jsou inspirovány behavioristicky 

v tom smyslu, že organismus se učí v reakci na prostředí a zůstávají v něm určité zkušenosti 

ve formě nervových spojů. Psychoanalýza tedy může být v tomto kontextu vnímaná jako 

chybně použitá. Nicméně psychoanalýza tradičně pracuje s pojmy jako je strach, úzkost, 

projekce, vytěsnění. A předsudky jsou, podle nás i Allporta (Allport, 2004), ve vztahu 

s těmito psychickými jevy, a tudíž je pro nás použití psychoanalytické teorie pro pochopení 

vtělesněnosti kognitivních modelů nezbytné. 
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2.2 KOGNITIVNÍ PROCES, MYŠLENÍ, KATEGORIZACE A PŘEDSUDEK 

2.2.1 Kognitivní proces 

Je zajímavé, že myšlení, které je neuvěřitelně flexibilním nástrojem, jenž nám 

pomáhá orientovat se ve světě, je současně rezistentní vůči některým informacím či se 

nechává zcela mást informacemi zprostředkovanými a přijímat je bez ověření jako pravdivé. 

Uchopit kognitivní proces vcelku, tj. z empirického i z filosofického hlediska, by zcela 

přesahovalo cíle této práce. 

Tradiční psychologie zkoumala člověka jako monádu2, v níž probíhají určité procesy, 

které jsou univerzálně změřitelné. Předpokládala, že vývoj jedince a zvláště jeho myšlení 

probíhá od jednodušších procesů ke složitějším a že v podstatě cílem vývoje jedince je 

dosáhnout abstraktního, formálně-logického myšlení, které je racionální. Vliv kultury je 

tradiční psychologií vnímán jako sekundární. „Why do psychologist find it so difficult to keep 

culture in mind?“ (Cole, 2000 str. 1). A to přestože zakladatelé psychologie jmenujme např. 

Wilhelma Wundta, se psychologií národů podrobně zabýval a Sigmund Freud jeho znalosti 

využíval, např. v knize Totem a tabu. (Freud, 1997).  

Významným badatelem, který zásadně ovlivnil pohled na genezi dětské psychiky, 

byl švýcarský psycholog Jean Piaget. Sám o sobě tvrdí, že je konstruktivistou. (Piaget, 1977). 

Kognitivní schopnosti dítěte neanalyzoval negativně jako nedostačující vzhledem ke 

kognitivním schopnostem dospělého člověka, ale experimentálně ověřoval jejich pozitivní 

možnosti a strukturování kognice během činnosti. Prostřednictvím empirických výzkumů 

vytvořil periodizaci vývoje dětského myšlení, která ukazuje, jak se u dítěte postupně vyvíjí 

myšlení od tělesného – senzomotorického po dekontextualizované – formálně-logické 

operace. Prvotním základem nezbytným pro učení jsou vrozené reflexy, na jejichž základě 

vznikají prostřednictvím zvyku asimilační schémata. Z našeho hlediska má jeho skvělý 

výzkum jednu slabinu, která spočívá právě v tom, že za vrchol myšlení považuje myšlení 

formálně-logické a tuto variantu navrhuje bez ohledu na to, že souvisí se způsobem učení 

v euro-amerických vzdělávacích systémech. Lépe řečeno je spojeno s kulturní tradicí, která 

filosoficky vychází z antického myšlení. Jedná se o myšlení, které navazuje na 

                                                 
2 V učebnicích psychologie se primárně setkáváme s tím, že předmětem psychologie je prožívání 

(psychické jevy) a chování člověka. (Říčan, 2005). 
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Aristotelovskou tradici kategorizace světa.3 „Logika je axiomatika rozumu a psychologie 

inteligence je experimentální věda o něm.“ (Piaget, 1966 str. 29). 

To, že formálně-logické operace předkládá jako samozřejmé vyvrcholení ontogeneze 

poznávacích procesů, ho staví na stranu těch, kteří uvažují o myšlení jako o procesu, který je 

objektivně uchopitelný. Tato objektivita však nepřichází sama o sobě, ale je výsledkem vztahů 

v procesu socializace a souvisí s morálkou.4 „Spolupráce zřejmě stojí na začátku řady forem 

chování důležitých pro vznik a vývoj logiky. …Logika zahrnuje společná pravidla a společné 

normy, je morálkou myšlení, ukládanou a schvalovanou druhými lidmi. …povinnost si 

neprotiřečit je nejen podmíněnou nutností pro toho, kdo se chce podřídit požadavkům, které 

kladou operační pravidla hry. Je to také morální („kategorický“) imperativ při intelektuálním 

styku a při spolupráci.“ (Piaget, 1966 str. 138). Dále tvrdí, že paradigma či vědecký diskurz je 

třeba čerpat mimo obor psychologie: „Každý psychologický výklad se musí nakonec opírat o 

biologii nebo o logiku (resp. o sociologii, která se však nakonec ocitne před stejnou 

alternativou.)“5 (Piaget, 1966 str. 9). 

V Piagetově přístupu jsou velice inspirativní myšlenky. Vnesl do psychologie 

klinickou metodu zkoumání (Jiránek, 1970), zabýval se ontogenezí poznávacích procesů, a 

tudíž ho lze považovat za jednu z vlivných osobností vývojové i kognitivní psychologie. Jeho 

systematičnost je blízká Aristotelově. 

Myšlenky významné pro nás se týkají senzomotorického období, kdy vznikají první 

asimilační struktury, které navazují na vrozené reflexy. Z našeho hlediska se tím přidává 

k vtělesněnosti myšlení, jak o něm hovoří Lakoff. Samotný proces asimilace a akomodace je 

nosný pro pochopení restrukturalizace kognitivních struktur. Akomodaci lze považovat za 

                                                 
3 „Aristoteles podstatně rozšířil pojetí vědy a vztáhl ji na všechny oblasti zkušenosti, pokud je ji možné 

soustavně uspořádat. Tak vznikla logika jako nauka o pravidlech řeči a argumentace, fyzika jako nauka o 
přírodě, psychologie, zoologie, politika, rétorika, poetika a etika…. Aristoteles se snaží pozorované skutečnosti 
uspořádat podle schématu, které je vždy stejné: každou věc můžeme popsat tak, že najdeme nejbližší nadřazený 
pojem, …a specifický druhový rozdíl.“ (Sokol, 1996). 

4 Souvislost mezi poznáním a etikou jako rozumového úsilí je jasně přítomna u Aristotela: „Teoretický 
rozum poznává dobro a zlo; praktický rozum řídí vůli, takže se vůle stává rozumnou. Cílem je EUDAIMONIA, 
„blaženost“. Cestou k ní je působení rozumu, a to díky ARETÉ, „zdatnosti a ctnosti“. V učení ARETÉ se 
Aristoteles projevuje jako ryzí empirik: nepředepisuje, co ke ctnosti náleží, ale hledá, co je za daných okolností 
dosažitelné. Základem je zachovávat střed, míru.“ (Kratochvíl, 1993 str. 77). Rovnováha grupování, jak ji 
popisuje Piaget, je rovnováze, kterou hledá Aristoteles, velmi blízká. 

5 Zdeněk Kratochvíl uvádí, že Aristoteles položil základy vědy. Poznání souvisí… s myšlením, které je 
chápáno jako „abstrakce čili vyhledávání podstatného odezíráním od nepodstatného.“ Oddělil jádro filosofie 
„první filosofii“, která zkoumá „jsoucno jakožto jsoucího“ od ostatních oborů, „které pro ni vytvářejí 
předpoklady a pak jsou do jisté míry jejími aplikacemi.“ Aristoteles opustil platonskou jednotu poznání a bytí, 
(obecné pojmy se netýkají idejí existujících mimo věci) a odlišil od sebe ontologický a logický řád, které 
zkoumá odděleně. (Kratochvíl, 1993 stránky 71-78). 
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aktivní vstup do experimentálních situací, při nichž je dítě nuceno překonávat rezistenci 

vnějšího prostředí. 

Dále je pro nás důležité, že vývoj myšlenkových operací je vázán na komunikaci 

s druhým, tedy ve vývoji kognice hraje úlohu socializace a je neustálým procesem 

restrukturalizace schémat. „T ěžko si lze představit, jak by bez spolupráce pojmy mohly 

udržovat svůj trvalý smysl a svou definici. Samotná zvratnost myšlení je tak vázána na 

kolektivní zachování, bez něhož by pohyblivost individuálního myšlení byla nesmírně 

omezenější. (Piaget, 1966 str. 140). 

Velkým kritikem Piagetova výzkumu byl Vygotskij (Vygotskij, 1970 stránky 49-88),6 

pro něhož sociální interakce, jak ji Piaget představuje, je nedostatečná. Není zasazena 

v materiální realitě, ale odehrává se v rovině komunikační výměny myšlenkových operací. 

Piaget podle Vygotského vnímá vliv prostředí na dítě jako tlak něčeho vůči dítěti vnějšího, a 

to je způsobeno odtržením biologického a sociálního. Biologické v dítěti je Piagetem 

považováno za prvotní, sociální za druhotné. Sociální vytlačuje to, co je dítěti vlastní – 

autistické, egocentrické myšlení je pozvolna nahrazováno sociálním myšlením. Vztah 

k vnějšímu Piaget vnímá jako přinucení a nátlak a v tom se dle Vygotského shodne 

s psychoanalýzou. 

Vygotskij Piagetovi vytýká, že nezkoumá dítě v síti sociálních vztahů jako součást 

celku, ale že sociálno stojí vně dítěte jako něco cizího. Dítě tak v podání Piageta žije dva 

oddělené světy – dvě skutečnosti, svoji vnitřní a reálnou cizí. Princip reality pro něj není tak 

důležitý jako pro dospělého. Nicméně proces socializace je zdrojem vývoje dětského poznání 

a je nástrojem překonávání dětského egocentrismu. Samotný svět, jeho realita, uspořádání 

věcí nenutí ověřovat principy, na nichž je postaven, tedy principy kauzality. Kauzalita světa je 

nezávislá na vědomí. Piaget dle Vygotského dospívá k tomu, že „zkušenost formuje rozum a 

rozum formuje zkušenost“, a tím „vědomě zůstává na hranicích idealismu a materialismu; 

snaží se uchovat si pozici agnostika, ve skutečnosti popírá objektivní význam logických 

kategorií…“ (Vygotskij, 1970 str. 84).  

Uvedená kritika koresponduje s  níže uvedenými Piagetovými zákony o grupování: 

„jsou to jen zákony rovnováhy a prostě vyjadřují onu zvláštní formu rovnováhy. Té se 

dosáhne, když společnost přestává působit na jedince deformujícím nátlakem, ale podněcuje 

a udržuje svobodnou hru jeho duševních činností, a na druhé straně, když tato svobodná hra 

                                                 
6 Vygotskij ve spisu Myšlení a řeč hovoří o dvou Piagetových pracech La representation du monde chez 

l’enfant, Librairie Félix Alcan, Paris 1927 a La causalité physique chez l’enfant, Libraire Felix Alcan, 1927. 
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myšlení každého jedince nedeformuje myšlení druhých ani věcí, ale respektuje reciprokost 

mezi odlišnými činnostmi. Forma rovnováhy, takto definovaná, se nemůže pokládat ani za 

výsledek jediného individuálního myšlení, ani za produkt výlučně společenský. Vnitřní 

operační činnost a vnější spolupráce jsou, v nejpřesnějším smyslu těchto slov, jen dva 

doplňující se aspekty jednoho a téhož celku, protože rovnováha každé z nich závisí na 

rovnováze druhé….“ Ve skutečnosti nelze tuto rovnováhu dosáhnout, ale axiomaticky ji 

popisuje logika, která operuje v ideálnu a má právo tam zůstat, protože rovnováha, o níž 

pojednává, není nikdy dokončena… Psychologové a sociologové se pak mohou jen vzájemně 

na sebe odvolávat, když studují, jak se tato rovnováha realizuje ve skutečnosti.“ (Piaget, 1966 

stránky 140-141). 

Vygotskij výrazně kritizuje Piagetův relativismus, my jej ovšem nevnímáme tak 

zřetelně; pravděpodobně je to dáno dichotomií vlastní leninsko-marxistické filosofii, která 

dělí světonázor na idealistický a materialistický, což je poněkud zjednodušující pohled na 

bohatost filosofických názorů, kterým se Vygotskij ve svém díle detailně věnuje, ale 

v generalizacích se snaží přiklánět na jednu či druhou stranu. I když uvedenému citátu lze 

vytýkat, že Piaget nenabízí žádné řešení, o které by se bylo možné opřít v „reálném světě“, 

což je dáno právě oddělením jednotlivých vědeckých přístupů či rámců v duchu Aristotelově; 

ontologické a empirické řády nejsou totožné. Piaget, který se ontologicky odkazuje na 

biologii a formální-logiku, se současně vymyká tomu, aby byl nazván objektivistou, přestože 

se k těmto „objektivistickým“ vědám odkazuje. To, jak charakterizuje kognitivní proces jako 

svobodnou výměnu bez nutného nátlaku, vnímáme v duchu Lakoffa (viz níže) jako ideální 

představu myšlení či jako prototyp kognitivního procesu. 

Dítěti je připisován egocentrismus v různých formách; dle psychoanalýzy je libido 

zaměřeno na sebe, dle Piageta, který cituje J. M. Baldwina, je pro dítě typický prvotní 

adualismus, dle Vygotského a dalších je řeč a myšlení dítěte egocentrické, až autistické. Zdá 

se nám, že tento výklad je důsledkem touhy přicházet na primárnost, co je dříve a co potom, 

bez uvědomění, že pokud by dítě bylo vztaženo pouze na sebe bez dovednosti primární 

komunikace, obtížně by ve fyzickém světě přežilo. Standardní představy o novorozeném dítěti 

vycházejí z představy „určité pasivity“, novější výzkumy ukazují na protosociální chování již 

u novorozence. (Langmaier, a další, 2006 stránky 36-47). 

Piaget konstruuje, jak se v dítěti postupně vytváří inteligentní jednání, reflexivní 

vědomé myšlení. Tvrdí a v psychologii je všeobecně přijímáno, že dítě nerozlišuje mezi 

vnitřním a vnějším světem, a tudíž „pokud si ‚já‘ neuvědomuje sebe sama, a je tedy 
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nerozlišené, zůstává veškerá afektivita soustředěna na vlastní tělo a činnost“. Freud se tedy 

mýlil, když mluvil o prvotním narcismu, protože Narcis nemůže být v dítěti přítomen, když 

není přítomno já; dodává, že později Anna Freudová „upřesnila tento pojem a nazvala ho 

prvotní narcismus, ve smyslu nerozlišenosti mezi já a druhým.“ (Piaget, a další, 1970 str. 27). 

Těžko porovnávat dva myslitele, kteří se věnují jiné lidské dimenzi a používají odlišné 

diskurzy. Nicméně celý koncept o strukturaci vnějšího a vnitřního, jejich vztahy, 

uvědomování si existence Já v opozici k vnějšímu světu a vědomí Já ostatních se zdá při četbě 

klasiků čím dál méně přehledný. 

V čem lze s Vygotkým souhlasit, je to, že Piaget, který zahrnul do svých výzkumů 

prvky socializace, současně opomíjí zasazenost dítěte do světa, v němž se pohybuje, do 

zkušenosti se světem fyzikálním, do zkušenosti vztahů, zapomíná na aktivní dětské 

experimenty, přestože je sám provádí a reflektuje.  

V jeho teorii je přítomna dichotomie extrapsychického a intrapsychického, přičemž 

tyto dvě entity stojí proti sobě. My je však vnímáme jako provázané, vzájemně se 

prostupující. Je zajímavé sledovat interakci vnějšího a vnitřního světa dítěte, ale současně je 

nutné si uvědomit, že dítě je od narození vztažené k vnějšímu sociálnímu světu 

prostřednictvím matky, pečovatelů a že jeho touha po slasti nemůže být naplněna bez 

interakce. Dítě je tedy nuceno od narození vystupovat ze svého autismu; musí být aktivní 

směrem ven, k druhým, kteří se o ně starají. Jedním z psychologů, který kladl důraz na 

interakci mezi dítětem a okolím, byl Sullivan, pro něhož je kojení „prvním významným 

interpersonálním stykem dítěte se společností“. (Drapela, 2008 str. 57). 

Nemůžeme tudíž souhlasit s tím, že Piaget charakterizuje vztah dítěte a jeho 

sociálního prostředí jako psychoanalytici, byť se to na určitých úrovních, pokud mezi některé 

pojmy vložíme ekvivalence, může zdát. V Piagetově senzomotorickém stádiu chybí objekt, 

jenž je dle psychoanalýzy přítomen na těle dítěte. V první fázi, jak je chronicky známo, jsou 

objektem samotná dětská ústa.7 Pro Piageta je činnost úst reflexní a postupně se rozvíjející 

v asimilační schéma.8 Tato shoda, že dítě se vztahuje samo k sobě, uváděná Vygotským, je 

poněkud nepřesvědčivá, protože se jedná o jiné diskurzy.  

                                                 
7 My čerpáme z pozdějších Piagetových prací, a to Psychologie inteligence (Piaget, 1966) a Psychologie 

dítěte (Piaget, a další, 1970); tudíž je možné, že na Vygotského kritiku neodpovídáme adekvátně. 
8 Piaget nevidí výchozí bod vývoje jedince v reflexech, pokud jsou chápány jako izolované odpovědi 

organismu na podněty, ale jako spontánní a celostní činnost. Nevnímá podmíněnou reflexní činnost organismu 
jako behavioristé – tedy jako souhry asociací, nýbrž jako strukturované „zvyky“. (Piaget, a další, 1970 stránky 
17-18). 
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Pro Piageta je aktivní vnější okolí a nehovoří o slasti, ale o „citovém aspektu a jeho 

energetickém náboji“; Piaget tedy mluví o afektivitě, citu, který se vyvíjí paralelně 

s poznávacími schopnostmi.9 Cit, jak je z tohoto výroku zřejmé, nelze klasifikovat jako 

opozici k poznávacímu aspektu, protože dává hodnotu poznanému a ve výsledku je součástí 

kognitivního modelu.10  

Nicméně byť sociálno vyvíjí tlak a nastavuje hranice (jak u Piageta, tak u 

psychoanalýzy), z psychoanalytického hlediska dítě do tohoto tlaku vstupuje s motivací slasti. 

S psychoanalýzou není v rozporu, že dětské egocentrické myšlení se řídí principem slasti, 

uspokojení, jak podotýká o Piagetovi Claparéde (in Vygotskij, 1970 str. 80), avšak později 

jsou dle Piageta myšlenkové operace prováděny kvůli rovnováze; dospělé myšlení tedy ztrácí 

motivaci slasti, ale je prováděno kvůli neustálému vyrovnávání. Tím se opět prudce rozchází 

s tím, jak je definována sublimace Laplancheho a Pontalise (1967): jako proces zavedený 

Freudem k označení lidských činností, které jsou zdánlivě bez vztahu k sexualitě, které však 

nacházejí svůj zdroj v síle sexuálního pudu. Freud nazval sublimacemi hlavně uměleckou 

činnost a vědecké bádání. Pud je považován za sublimovaný v míře, v níž je odkloněn 

k novému, non-sexuálnímu cíli a nebo když míří k sociálně hodnotným objektům.“ (In Klusák, 

a další, 2010 str. 46). Dále autoři Klusák a Kučera uvádějí, že se „někdy se hovoří o optimální 

úrovni sublimace – když je sexuální zdroj příliš silný a sexuální narážka příliš rozeznatelná, 

může být činnost neúspěšná, nějaké operace patřící do jejích zákonitostí zakázané; když je 

sexuální zdroj slabý, činnost je dřina, ,hákování‘, které nebaví.“ (Klusák, a další, 2010 str. 

46). Představa kognitivního procesu jako „neustálého vyrovnávání“ spíše asociuje 

„hákování“ než sublimaci. 

V předmluvě k Vygotskému Leontěv a Lurija (Vygotskij, 1970 str. 17) říkají: „Dít ě 

má ke světu především praktický vztah. Teprve v průběhu vývoje svých praktických vztahů 

k světu začíná si jej také uvědomovat.“ Tím vyjadřují primární ukotvení vědomí a 

reflexivního myšlení v praktickém světě. Rozvíjení myšlenek, které ukazují závislost kognice 

na prostředí, tedy na kulturních podmínkách, souvisí s kulturní psychologií, která byla 

inspirována právě výzkumy Vygotského a jeho žáků Leontěva, Luriji a která je rozvíjena 

Michaelem Colem, jenž ukazuje, že myšlení používá nástroje kultury, v níž se socializuje. 
                                                 

9 V tomto momentu, pokud budeme cvičně vnímat cit a jeho energetický náboj a libido za ekvivalenty, 
bychom jistou funkční podobnost mohli vidět. Nicméně cit na rozdíl od libida prochází vývojem; libido prochází 
kanály a hledá a ztrácí různé objekty; přinejlepším by se dalo říci, že libido je ontogeneticky starší a city jsou 
syceny jeho energií. 

10 Cítím-li vůni pečeného chleba, rozlévá se ve mne slast spojená s pocitem uspokojení a to jsem ho 
ještě neochutnala. K tomu se přidá představa slánky, čerstvého másla, oranžové barvy a spokojeného dětství. 
Někdo jiný si může představit výrobní halu, stovky krájených bochníků, bolest nohou, ukrajinské dělnice tajně 
ujídající chléb, nesnesitelnou dřinu a horko. 
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Nástroje formální logiky, jak o ní uvažuje Piaget, je ryze specifikum tradičního evropského 

myšlení.11 

2.2.2 Ideální kognitivní modely 

Podkapitola, která se týká ideálních kognitivních modelů, nám poslouží dvojím 

způsobem. Pomůže nám v úvahách o předsudku, blíže specifikujeme, co je předsudek 

z hlediska myšlení, a bude nám nápomocná v samotné analýze dat. Hlavní teoretickou oporou 

pro nás bude kognitivní lingvista Lakoff. Ve své knize Ženy, oheň a nebezpečné věci Lakoff 

(Lakoff, 2006) kritizuje klasický objektivistický pohled na myšlení, na klasickou kategorizaci. 

Shledává, že klasický systém vytváření kategorii na základě uzavřených množin prvků se 

shodnými vlastnostmi, je pouze jedna z mnoha možností, jak kategorizování – důležitý nástroj 

myšlení – probíhá.12  

Jedním z jeho stěžejních pojmů jsou idealizované kognitivní modely. Tvrdí, že 

„obsah našeho myšlení se uspořádává prostřednictvím struktur nazvaných idealizované 

kognitivní modely neboli IKM a že struktury kategorií a prototypových jevů jsou vedlejšími 

produkty tohoto uspořádávání.“ Ideální kognitivní modely jsou komplikované struktury a při 

jejich charakterizaci Lakoff vychází z bádání dalších vědců: „Každý IKM je složitým 

strukturovaným celkem, gestaltem, který používá čtyři strukturní principy: „propoziční 

strukturu, jako ve Fillmorových rámcích; obrazově schematické struktury, jako 

v Langackerově kognitivní gramatice, metaforické vazby, jak byly popsány Lakoffem a 

Johnsonem; metonymické vazby, jak byly popsány Lakoffem a Johnsonem“ (Lakoff, 2006 str. 

78). První dva principy „propoziční a obrazově schematické modely charakterizují 

strukturu.“ Druhé dva „metaforické a metonymické modely charakterizují projekce, které 

využívají strukturní modely.“ (Lakoff, 2006 str. 158). 

Kognitivní modely jsou komplikované celky, které v některých případech lze 

částečně analyzovat, ale některé jejich části mohou být skryté. Pro nás je nyní podstatné, že 

                                                 
11 Tomáš Akvinský je příkladem středověkého myslitele, který navazoval na Aristotelovu tradici a 

racionální a empirická filosofie se stává pomocnicí víry. Dle Tomáše Akvinského duše formuje tělo, ale 
následuje významná úprava Aristotela: díky intelektu, který je jednou ze schopností duše, přetrvává duše 
v existenci i bez těla jako „neúplná podstata“ očekávající opětovné spojení s tělem po „konci světa“. „ Čisté 
inteligence nemají vztah k látce, jsou mimo průběhovost času a poznávají vše jakýmsi modifikovaným 
platonismem. Andělské poznání v podání Tomáše Akvinského (zvaného též „doctor angelicus“- andělský učitel), 
bývá právem srovnáváno i s Kantovým pojetím lidského poznání (apriorní soudy)“. (Kratochvíl, 1993 str. 205). 

12 Navazujeme-li na Vygotského kritiku Piageta, tak z Lakoffova pohledu přestává být Piaget 
relativistou, ale blíží se spíše vědcům, kteří jsou objektivističtí, přestože Piaget tvrdí, že své poznání 
konstruujeme, nicméně existence logického světa, jehož nástroje myšlení používá a k jehož poznání dospívá, 
předpokládá existenci „univerzálií“, byť jsou vytvořeny na základě společenského konsensu. 
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jsou zdrojem prototypových jevů, zdrojem, který generuje kategorie. Kognitivní modely jsou 

několikerého druhu a dle toho pro nás některé budou významnější více a jiné méně: 

„N ěkteré kognitivní modely jsou odstupňované. Produkují kategorie 

s odstupňovaným členstvím. Tyto kategorie jsou zdrojem prototypových jevů.“ Některé 

kognitivní modely jsou klasické,“ mají pevné hranice a určené členství za minimálních 

podmínek. Mohou být zdrojem prototypových jevů, pokud jsou podmínky jejich platnosti 

částečně konzistentní s našimi znalostmi o určitých skutečnostech. Některé kognitivní modely 

jsou metonymické v tom smyslu, že umožňují, aby část kategorie (její člen nebo podkategorie) 

zastupovala kategorii jako celek za nějakým účelem v procesu uvažování. Tyto modely mohou 

být také zdrojem prototypových jevů. Nejradikálnějšími prototypovými jevy jsou radiální 

kategorie. Nemohou být zastoupeny jediným modelem a obecnými principy. Zahrnují mnoho 

modelů uspořádaných kolem centra s vazbami na centrum. Tyto vazby jsou charakterizovány 

dalšími kognitivními modely v pojmovém systému, nebo vztahem podobnosti. Necentrální 

modely nejsou určovány centrálním modelem, ale jsou jím motivovány spolu s dalšími modely, 

které charakterizují vazby na centrum.“ (Lakoff, 2006 str. 158).  

Ve výše uvedených citacích je podstatné to, že kognitivní modely produkují určité 

prototypy, které jsou v různé míře prototypickými členy kategorie (člověk může být ženou 

v domácnosti a přesto není tou „pravou ženou v domácnosti“, protože s prototypem – ideálem 

ženy v domácnosti – jsou spojena určitá očekávání. Pokud tato očekávání nejsou naplněna, 

neideální žena v domácnosti nemá „navařeno a naklizeno“, z hlediska klasické teorie, jsou-li 

vlastnosti ideálu „mít navařeno a naklizeno“, by do kategorie žen v domácnosti nemohla 

patřit. Z hlediska kognitivních modelů je „špatným případem ženy v domácnosti“. 

Co pro nás vyvstává z Lakoffovy teorie jako podstatné, je to, že kognitivní modely 

nejsou vnímány jako pouhé produkty mysli, ale je o nich uvažováno jako o vtělesněných 

entitách, a tak je mimo jiné můžeme vnímat jako produkt socializace. Nejsou z hlediska 

klasického dělení „pouze racionální“, ale nesou v sobě emocionální složku, která jim dodává 

význam. „Kognitivní modely jsou vtělesněné – buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím 

systematických vazeb na vtělesněné pojmy. Pojem je vtělesněný, když jsou jeho obsah nebo 

vlastnosti motivovány tělesnými nebo společenskými zkušenostmi. To nutně neznamená, že 

pojem je predikovatelný ze zkušenosti, ale spíše to, že jeho obsah (nebo jiné vlastnosti) je 

spoluurčován relevantními zkušenostmi. Vtělesnění tedy konstituuje mezi kognitivními procesy 

a zkušeností vazbu, která není arbitrární.“ (Lakoff, 2006 str. 159).  
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Svět logických operací, na rozdíl jak je tomu u Piageta, přestává být odtržený od 

lidské tělesnosti a stejně tak morálka není obsažena a priori v logice. Jsou různé možnosti, jak 

pojmy získávají význam; jsou různé varianty pravdivosti; kvantitativní uvažování je 

vyvažováno kvalitativním; své místo dostává prožitek, který je zasazen do kontextu, do 

situace, v níž je žit. 

2.2.3 Kategorizace, příklad barev 

Vnímání a třídění barev patří mezi klasické úlohy, které jsou zkoumány antropology, 

psychology i lingvisty. Otázky, které se týkají pojmenovávání a klasifikace barev, mohou 

odkrývat vztahy mezi reakcí organismů na barvu, kognitivním procesem, řečí-jazykem, 

kulturním a životním prostředím. Hlavní otázkou je univerzalita vnímání barev v rámci 

lidského společenství. Co je společné pro různá etnika a jaké jsou příčiny odlišného třídění a 

sdružování? Jaký vztah má jazyk k pojmenovávání barev a jak jazyk ovlivňuje jejich třídění? 

Jak souvisí životní podmínky s klasifikací barev? 

Alexandr R. Lurija (Lurija, 1976) se v duchu Vygotského zaměřil na výzkum 

kognitivních procesů v závislosti na prostředí, v němž se konstituují, a z hlediska kulturního a 

historického. Jeho výzkum byl zasazen do kontextu klinických psychologických výzkumů i 

do kontextu výzkumů kulturní antropologie. Mapuje v nich střet myšlení, který používá 

gramotný člověk s myšlením negramotných lidí. Na začátku 30. let 20. století v Uzbekistánu 

zachytil vliv procesu kolektivizace, tedy změnu, kdy negramotní obyvatelé, pěstitelé bavlny, 

islámského vyznání byli asimilováni Sovětským svazem. Pro svůj výzkum si zvolil vzdálené 

kišlaky13, letní pastviny (džaulau) Uzbekistánu a horské Kirgizie (zde žili převážně chovatelé 

dobytka). (Lurija, 1976). 

Velice zjednodušeně řečeno hlavní rámec výzkumu tvoří experimenty, které se týkají 

vyšších kognitivních procesů – tedy procesů formální logiky, diskurzivního myšlení – a 

střetávají se s myšlením zasazeným do kontextu. Nedílnou součástí je obhajoba myšlení, které 

je schopno se do určité míry za změněných okolností naučit abstrahovat a používat pravidla 

racionálního myšlení. Z toho vyplývá další konkrétnější rovina výzkumu, a to ukázání vlivu 

zkušenosti a učení na řešení předkládaných úloh. Nosnou Lurijovou myšlenkou je překonat 

„subjektivismus v psychologické vědě a pojmout lidské vědomí jako produkt společenské 

historie.“ (Lurija, 1976 str. 11). 

                                                 
13 Vesnice, osada ve střední Asii (Uzbekistán, Tadžikistán). Obyvatelé jsou ženy ičkari a dekhanové – 

rolníci. (Lurija, 1976 str. 7). 
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Lurija pracuje se „Sapirovou a Whorfovou hypotézou, která vychází z představy, že 

vjem světa se lomí ve vědomí člověka nejen v závislosti na jeho praxi, ale i na soustavě spojů, 

uložených v jazyce. ‚Jazykový systém není prostě nástrojem, ve kterém se ztělesňují naše 

ideje‘, píše Whorf. ‚Jazyk sám se podílí na formulování našich idejí, na vytváření programů a 

plánů lidské aktivnosti, na analýze dojmů, na jejich spojování…Rozčleňujeme přírodu v těch 

základních směrech, které jsou dány v jazyce; vydělujeme z naší zkušenosti ty kategorie, které 

mají svůj základ v systému jazyka…“ (Whorf in Lurija, 1976 str. 16). Výzkumy, které byly na 

základě této hypotézy prováděny /Brown, Lenneberg, 1954; Lenneberg a Roberts 1956/ 

ukázaly, „že klasifikace barevných odstínů závisí na soustavě označování barev v příslušném 

jazyce a že řečové kódy se tak velmi bezprostředně podílejí na organizaci barevného 

vnímání.“ (Lurija, 1976 str. 17). Lurija kritizuje u Sapir-Whorfovy hypotézy příliš 

jednoduchý pohled na vztah mezi jazykem a myslí. Dále uvádí výzkum Riverse, který zjistil, 

že lidé žijící v podmínkách ‚zaostalé kultury‘ se neodlišují od Evropanů vnímáním barvy, i 

když je mohou klasifikovat podstatně jinak.“ (Lurija, 1976 str. 19). 

„Hypotéza Humboldt-Boas-Cassier-Sapir-Whorf-Lee tvrdí, že zvláštnosti jazyka 

mohou mít druhotný vliv na strukturu zrakového vnímání, zejména vnímání barvy. Bylo 

zjištěno, že jazyk může vyčleňovat v barevných odstínech jedny příznaky při současném 

ignorování druhých, což nutně vede k jejich rozdílnému třídění; v některých jazycích se modrá 

a zelená označují stejným slovem, atd.“ (Lurija, 1976 str. 38). Přítomnost speciálních názvů 

pro jednu skupinu barevných odstínů je vliv kultury, nikoliv vliv fyziologických zvláštností 

barevného vnímání, přítomností „zájmu“ o jedny a nepřítomnost „zájmu“ o druhé odstíny; 

souvisí s praktičností a použitelností.14 (Lurija, 1976 stránky 38-39). „Výzkumy vnímání a 

pojmenovávání barev v podmínkách různých kultur vedly tak k závěru, že jazyková označení 

barevných odstínů se utvářejí v těsné závislosti na praxi národa a mají vliv na vnímání a 

hodnocení vzájemných vztahů odstínů.“ (Lurija, 1976 str. 39). 

Lurija (Lurija, 1976 stránky 36-47) rozlišuje kategoriální a obrazná pojmenovávání 

barevných odstínů; dále tvrdí, že rozvinuté kultury disponují rovnoměrným označením 

jakéhokoli odstínu, zatímco „v méně vyspělých kulturách tato rovnoměrnost chybí. Odstíny, 

které mají praktický význam, se označují nesrovnatelně větším počtem termínů, než odstíny 

bez praktického významu.“ Dle Goldsteina (in Lurija, 1976) je třídění barevných odstínů 

odrazem abstraktního kategoriálního myšlení, není myšlením bezprostředním. 

                                                 
14 Lurija čerpá z výzkumů Virchowa, 1878, 1879; Riverse 1901; Allena 1879; Magnuse 1877, 1880, 

1883; Woodwortha 1905-1906; Raye 1952; Lévi-Strausse 1953; Browna a Lenneberga 1954; Lenneberga a 
Robertse 1956; Conlina 1955; Hunta 1962; Hoijera 1954. Smyslem výčtu je ukázat dlouhodobý zájem vědců o 
tuto problematiku. 
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Lurija prováděl experiment s částečně vzdělanými lidmi (kolchozní aktiv, mládež) a 

s negramotnými ženami ičkari. Zkoumané osoby dostaly za úkol pojmenovávat barvy na 27 

přadénkách vlny. První skupina měla poměrně chudý slovník, a tudíž pojmenování některých 

rozdílů mezi odstíny pro ně bylo nesnadné, zřídka pojmenovávaly obrazným způsobem 

(pistáciová). Spíše probíhala generalizace ve smyslu: „U nás Uzbeků, je šicí stroj strojem, 

petrolejový vařič strojem, traktor také strojem. Nu a s barvami je to stejné. Muži neznají 

barvy a vše nazývají ‚modrou‘.“ (Lurija, 1976 str. 41). Naproti tomu u žen ičkari se 

objevovalo bohatství obrazných názvů.  

První skupina třídila barevné odstíny vlny do příslušných skupin s tím, že světlejší a 

tmavší odstíny přiřazovala k příslušné základní barvě. Pouze někteří prováděli kategorizaci na 

základě sytosti či světlosti barvy. Ženy ičkari15 nedokázaly seskupovat jednotlivé barvy 

včetně jejích variací dle odstínu, na instrukci reagovaly slovy: „to nejde“, „tady nejsou 

podobné“, „tohle je jako telecí trus a tamto jako broskev“. (Lurija, 1976 str. 44). Některé 

z nich třídily barvy dle světlosti, seskupovali bledě modrou, růžovou, žlutou. „Po vytrvalých 

výzvách dokázaly přistoupit k řešení úkolu a rozložit odstíny do jednotlivých skupin, avšak při 

pozorování jejich chování bylo zřejmé, že tuto klasifikaci provádějí jakožto ústupek 

experimentátorovi, že samy setrvávají u názoru, že předložené barvy „si nejsou podobné a 

nelze je klást společně.“ (Lurija, 1976 str. 45).  

Když měly rozložit barvy do pěti skupin, úkol se jim zdál nemožný se slovy 

„nebudou si podobné“, „tmavé a světlé budou společně“, „jeden se nebude hodit k druhému“ 

(Lurija, 1976 str. 45) a dávaly k sobě barvy podle světlosti a sytosti. Jedna pětina klasifikaci 

zcela „odmítla a čtvrtina zaměnila klasifikaci za skládání odstínů do nepřetržitých řad podle 

ubývající nebo stoupající sytosti. Pouze polovina byla schopná rozdělit odstíny do 

izolovaných skupin; do těchto skupin přitom připadly jak odstíny jedné barvy, tak i odstíny 

druhých barev téže světlosti a sytosti.“ (Lurija, 1976 stránky 45-46). Odmítaly abstrahovat 

bez bezprostředního vnímání odstínů. 

V uzbeckém jazyce existují slova, která označují zřetelné základní kategorie barev s 

výjimkou, že pro modrou a zelenou mají jeden pojem kok, a tudíž by neměl být problém 

seskupovat např. různé odstíny modré a zelené do společné kategorie, nicméně se nic 

takového neukázalo, což pokládáme za zajímavé. 

                                                 
15 Ičkara je ženská část domu. Ženy ičkari žily ve vzdálených kišlacích, byly negramotné a nezapojené 

do jakéhokoliv společenského života. Dotazování prováděly ženy, protože jen ony směly vstupovat do ženské 
části domu. (Lurija, 1976 str. 30). 
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Závěrem je, že u žen ičkari, které mimo jiné mají bohatou praxi ve vyšívání, nehrají 

roli kategoriální, nýbrž názorně obrazná označení barevných odstínů. Škoda, že v uváděných 

výsledcích výzkumu není zdůvodnění emického pohledu žen ičkari, jakým způsobem k sobě 

barvy řadí a proč. Důvodem může být i pohled „specialistek“ na uspořádání barev. 

Lakoff uvádí výzkumy kategorizace barev Berlina a Kaye, dále Kaye a McDaniela. 

(Lakoff, 2006). Berlin a Kay shledali, že v každém jazyce existuje základní členění barev, 

v mnoha jazycích dochází k sloučení některých kategorií (to platí i v uzbeckém jazyku, viz 

výše) a k tomuto sloučení dochází v pravidelných strukturách.  

Berlin a Kay při kategorizaci barev vycházejí z angličtiny, která má jedenáct 

základních barev. Objevili „fokální barvy“16, které jsou považovány za reprezentanty 

konkrétního tónu, např. ČERVENÉ a jsou centrálním prvkem kategorie barvy. Kolem 

centrálního reprezentanta či prototypu jsou stupňovitě rozvrstveny další méně reprezentativní 

odstíny. Odpověď na to, jak vzniká univerzální soubor fokálních barev, našli Berlin a Kay 

v neurofyziologických výzkumech mozků makaků (v rozlišování barev mají podobný 

buněčný základ jako člověk), které prováděl De Valois se svými dalšími spolupracovníky. 

Tyto experimenty však vysvětlují pouze vidění primárních barev, protože na ně nervové 

buňky reagují odpovídajícím způsobem. Lakoff uvádí, že Kay a McDaniel tvrdí, že vzhledem 

k tomu, že se jedná o neurofyziologickou reakci na barvu, tak jsou tyto barvy univerzální, bez 

ohledu na kulturní příslušnost.17  

Organismus však „vidí“ nejen primární barvy, ale i ty, které vznikají kombinací 

jednotlivých vlnových délek, např. růžovou; v těchto případech se organismus chová dle 

Zadehovy teorie neostrých množin.18 Bázová kategorie, do níž nefokální barva (např. růžová) 

patří, je průnikem a sjednocením neostrých množin. To znamená, že bázové kategorie barev 

jsou výsledkem interakce vnějšího světa a kognitivního procesu, který vyhodnocuje impuls 

organismu. Důležité je, že barvy neexistují objektivně nezávisle na bytostech, jež je vnímají, 

ale částečně jsou určené lidskou biologií, jsou vtělesněné. (Viz Lakoff, 2006 stránky 34-43). 

Teorie Kaye a McDaniela tvrdí, že: „Kategorie barev vyvstávají z interakce povahy světa, 

lidské biologie a kognitivního mechanismu, který má některé vlastnosti neostrých množin. 

                                                 
16 Například v jazycích, kde je jedno označení pro barvy zelenou a modrou nebude nejlepším 

představitelem tohoto pojmu tyrkysová, ale čistá zelená anebo čistá modrá; tedy fokální barva. Tyto fokální 
barvy umožňují porovnávat termíny barev v mnoha jazycích. 

17 Tříletý Jonatán neumí přiřazovat barvám jejich názvy, ale umí je srovnávat, takže o „nepodobných“ 
červených říká, že jsou stejné. Banány mají barvu jako „moje deka“ apod. 

18 V klasické množině jsou buď všechny prvky s určitou vlastností její součástí, všechny mají hodnotu 
členství 1 anebo jsou mimo množinu, tudíž členství má hodnotu 0. „V neostré množině, jak ji Zadeh definoval, 
jsou možné další hodnoty mezi 0 a 1.“ (Lakoff, 2006 str. 34). 
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Teoretické funkce neostrých množin nejsou pro všechny lidi stejné, ale liší se mezi kulturami 

v podmínkách definujících hranice kategorií, ve výsledku jsou určovány konvencí, ne 

univerzálním neurofyziologickým procesem.“ (Lakoff, 2006 str. 41).  

Lakoff uvádí, že podle této teorie by měly být univerzální nejen fokální barvy, ale i 

přechody mezi těmito barvami. Nicméně kategorizace přechodů není všem kulturám 

společná, jak i dokládají Lurijovy ženy ičkari, které vzdorovaly úkolům, v nichž byly nuceny 

vytvářet malé skupiny barev a ukazují, že byť můžou buňky reagovat na různá vlnění (barvy 

samy o sobě z fyzikálního hlediska neexistují) vlastním kmitočtem a mozek je neurologicky 

vyhodnocovat, tak způsob, jak barvy pojmenováváme a jak je k sobě přiřazujeme, souvisí 

zcela s enkulturací a pragmatičností života. V závěru kapitoly o kategorizaci barev hovoří o 

výzkumu MacLauryho, který našel další způsoby, jakými jsou nefokální barvy tříděny a 

zařazovány do barevného spektra. V podstatě konstatuje, že jména barev se nevážou přímo na 

neurofyziologicky distribuční funkce. Kognitivní mechanismus je musí postulovat dodatečně. 

Rozpoznávání barev není stejné mezi kulturami a možné podoby barevných škál závisejí na 

omezených parametrech v rámci daného kognitivního mechanismu. 

Lurija uvádí, že ženy ičkari používaly obrazné názvy barev. Můžeme souhlasit s tím, 

že ony možná neabstrahovaly název barvy od předmětu, že v jejich pojmenování byla 

přítomna stále reference ke světu. Jejich způsob myšlení byl tedy stále zasazen do kontextu 

(možná vyšívání, možná toho, že prát tmavé a světlé dohromady nejde). Nicméně jejich 

způsob třídění, který ignoruje základní barvu jako centrum kategorie, kolem něhož jsou 

seskupeny rozličné odstíny též barvy, je z hlediska experimentů Kaye a McDonalda 

nevysvětlitelné, a to zvláště z hlediska neurofyziologických výzkumů makaků De Valoise a 

jeho spolupracovníků. Dále je třeba poznamenat, že ženy ičkari měly možnost třídit daleko 

méně přadének než účastníci výzkumů Kaye a McDonalda. Lurija používal dvacet sedm 

přadének, Kay a McDonald kolem tři sta dvacet žetonů. Proto, abychom mohli udělat závěry 

o způsobu kategorizace barev žen ičkari, máme příliš málo informací a z hlediska současné 

psychologie pojmenování názorně-obrazné v sobě skrývá určité nebezpečí povrchového 

pochopení alternativního ideálního kognitivního modelu. (Viz: Lakoff, 2006). 

Vzhledem k velké flexibilitě kognitivních schopností člověka lze do jakéhokoli 

experimentu nevědomě i vědomě přinést prvek učení. Bohužel Lakoff předkládá výsledky 

výzkumů a teoretizací Kaye a McDonalda, tudíž nemáme možnost nahlédnout, jakým 

způsobem dané osoby barvy klasifikovaly, ale docela dobře je možné, že zkoumané osoby 

nakonec pod vlivem přání výzkumníka třídit barvy tak udělaly navzdory přesvědčení, že 
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barvy k sobě nepatří, stejně jako se k nemožnému úkoly třídit barvy do pěti skupin uvolily 

ženy ičkari a třídily dle „intenzity světla“, dle světlosti či tmavosti bavlnky, ne dle barvy. 

Ženy ičkari nás zaujaly svou vzdorovitostí, která ukazuje na „nechuť“ se učit 

„nemožné“ kategorizaci. Lurija popisuje, že se převážně pohybovaly ve své části domu, 

majíce zahalenou tvář a jejich komunikace s cizinci byla omezená (s muži zcela nemožná). 

S odkazem na Piageta, snad díky této sociální uzavřenosti, si byly schopny uchovat i svůj 

způsob myšlení odlišný od myšlení výzkumníků. 

Ohledně flexibility myšlení provedla zajímavý výzkum E. Roschová (1973 in 

Lakoff, 2006 str. 302), která ukázala, že mluvčí jazyka dani19, kteří mají pro barvy dva 

výrazy, termíny mili (tmavá-chladná) a mola (světlá-teplá) pro pokrytí celého spektra, se 

dokázali bez problémů naučit náhodné termíny pro „fokální barvy“. 20 

Přes odlišnost postojů, vědeckého diskurzu a historické vzdálenosti můžeme najít 

mezi Lakoffem a Lurijou podstatné shody ve vědeckých i etických přístupech. (Byť se Lurija 

na začátku knihy vyjadřuje ve prospěch vymycování negramotnosti v Uzbekistánu a pro 

společenskou změnu, což prakticky znamená asimilaci s majoritní kulturou.) Ve shodě 

ukazují, že myšlení má schopnost přijímat stále nové konceptualizace, je přístupno učení, je 

do určité míry flexibilní bez ohledu na předchozí zkušenost a že struktura jazyka ovlivňuje 

mimojazykové chování. Dále oba přemýšlejí v souvislosti s činností těla. Lurija klade důraz 

na praxi, tedy na zasazenost a manipulaci s materiálním světem; Lakoff na vtělesněnost 

kognitivních modelů, tedy to, že mají vztah k prožitku vzniklému v interakci se světem. Praxe 

a vtělesněnost akcentují jiné momenty interakce, ale v podstatě se tím liší od autorů, kteří 

zdůrazňují nezávislost mysli na těle.  

Lakoff oceňuje myšlenky antropologického lingvisty Whorfa jako unikátní a 

prověřuje je. Jedním ze základních tvrzení je, že jazyk je aktivním činitelem lidské poznávací 

činnosti světa, a výše zmíněné, že struktura jazyka může ovlivnit mimojazykové chování. 

„Whorf si myslel, že skutečné jazykové formy – morfémy, slova, gramatické 

konstrukce – jsou centry odlišnosti pojmových systémů. Hovořil o tom, že jazyk určuje myšlení 

a jednání, a mluvil o jazykové relativitě. Dále argumentoval, že radikální odlišnosti 

                                                 
19 Národ Dani žije na Nové Guinei. 
20 V rámci objektivistického srovnávání a teorie, že některá etnika jsou nižší a jiná vyšší a tvrzení, že u 

kulturně nižších národů je pojmenovávání barevného spektra nerovnoměrné, by museli být mluvčí jazyka Dani 
na velmi vysoké úrovni, protože dosáhli absolutní abstrakce dle světla a tepla barvy. 
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v jazykové struktuře vedou k radikálním rozdílům v myšlení, a tudíž k odpovídajícím rozdílům 

v chování. (Lakoff, 2006 stránky 320-321). 

Experimenty s barvami potvrzují, že odlišný jazyk pracuje s tříděním barev jinak. 

Slova formují kategorie, které lze využívat v nejazykových úkolech. Například, je-li třeba se 

rozhodnout, který odstín je odlišnější. (Lakoff, 2006). 

Lurija se po rozsáhlém úvodu a představení výzkumů k Sapir-Whorfově hypotéze již 

nevrací, spokojil se s kritikou určité historické statičnosti jeho teorie. Návrat k jeho 

myšlenkám je mu znemožněn tím, že klade důraz na vývoj od situačního myšlení 

k diskurzivnímu a že vnímá tyto dva typy myšlení v hierarchickém vztahu. 

Lakoff u Whorfa oceňuje, že ho nezajímalo pouze to, že „jazyky porcují přirozený 

svět“, ale uznával i existenci metaforického myšlení, zvukového symbolismu jednotlivých 

jazyků a metaforického gesta a zabýval se konceptualizací vnitřní reality kinestetické 

zkušenosti stejně jako externí reality.“ (Lakoff, 2006 str. 319). 

Z etického hlediska, přestože u obou badatelů je znatelný respekt ke zkoumaným 

osobám, můžeme ukázat rozdíl mezi vědcem současným a klasickým. Lakoff říká, že Whorf 

byl pojmový relativista, ne morální relativista, který zdůrazňoval nutnost etnické rozmanitosti 

a plnohodnotnost různých etnik v době rodícího se nacismu. Stejně tak on vidí nutnost 

ochraňovat rozdílné způsoby kategorizace a jazyků, protože alternativní způsoby myšlení se 

mohou vzájemně obohacovat. Lurija, u něhož vidíme po lidské stránce respekt ke 

zkoumaným osobám, vidí pozitivum ve vývoji myšlení, učení čtení apod., čímž ve výsledku 

podporuje asimilační politiku, včetně toho, že je možný rozvoj gramotnosti a diskurzivního 

myšlení prostřednictvím školy.21 

Je velký rozdíl respektovat jedince v rámci jeho kultury a jazyka či ho respektovat 

proto, že je schopen dosáhnout téhož, co ten, kdo hodnotí, kdo právě měří. Lakoff deklaruje, 

že žádný koncept, ani racionální vědecký, nemá právo si přivlastňovat nárok na absolutní 

pravdu, protože i vědci žijí v alternativních kognitivních systémech. 

Na závěr této subkapitoly vyvstávají dvě otázky, které zaslouží podrobnější pohled. 

Jedna směřuje přímo ke kognitivnímu procesu a ptá se, do jaké míry jsou tyto procesy 

flexibilní, protože naučit se jména pro základní barvy není tak komplikované, je to označení, 

které může být jednorázově použito a nezasahuje podstatně do struktury jazyka. Druhou 

                                                 
21 Ovšem kdyby ve svých výzkumech tvrdil, že myšlení nelze ovlivňovat učením, Uzbekům by to 

pravděpodobně v době kolektivizace nijak neprospělo.  
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otázkou je, jak vzdělání ovlivňuje identitu jedince, jak je vzdělávání přijatelné pro jednotlivce 

i celé skupiny a jak zpětně působí na jeho postavení v etnické či sociální komunitě. 

2.2.4 Předsudek a stereotyp 

V našem zkoumání máme potřebu si ujasnit, co je to předsudek, jak se k němu 

vztahuje stereotyp a co mají do činění s kognitivními modely. Nejprve se zaměříme na 

některé z Allportových myšlenek.  

Allport (Allport, 2004 str. 38) ve svém textu klasicky nejprve vysvětluje význam 

slova předsudek – latinskému praejudicum, které ve starověku „znamenalo precedent – 

úsudek, který se opíral o dřívější rozhodnutí a zkušenosti. Později měl předsudek význam 

předčasného úsudku a nakonec získal emocionální nádech přízně či nepřízně. Dále Allport 

uvádí definici předsudku dle New English Dictionary „P říznivý i nepříznivý postoj vůči osobě 

či věci, který člověk zaujímal předem, bez opravdové zkušenosti či bez ohledu na ni.“ 

Zajímavý je podstatný významový obrat, že v současné době je předsudek výsledkem 

„přílišné kategorizace“, kdy naše mysl nadmíru generalizuje, aniž by měla dostatek 

informací. Samozřejmě ne vždy nutně vzniká při generalizacích předsudek. „Předčasný soud 

se stává předsudkem pouze tehdy, je-li nezvratný i tváří v tvář novým poznatkům.“ „Etnický 

předsudek je antipatie, která vychází z chybné a strnulé generalizace. Tuto antipatii lze 

pociťovat nebo vyjádřit. Může být namířena proti skupině jako celku, nebo proti jedinci, 

protože je příslušníkem této skupiny.“ (Allport, 2004 stránky 40-41).  

Předsudek je tedy úsudek, který hodnotící jedinec používá bez přímé zkušenosti. Je 

to kategorizační nástroj, který je složen z několika komponent. Dle Allporta je důležité, že 

obsahuje „postoje a přesvědčení“. Postoj je vyjádřen vztahem a je důvodem vztahu. Na 

příklad: Já cigány nemusím. (Postoj). Flákaj se, kradou. (Přesvědčení).22 Allport tvrdí, že 

přestože lze změnit přesvědčení, postoje často zůstávají nezměněné. V debatě na konferenci 

na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem v roce 200823 Zdeněk Sýkora udával příklad, co se 

stalo po školení, které bylo zaměřeno proti předsudkům vzhledem k Romům. Účastníci 

odcházeli s novým přesvědčením: „Všichni Romové opravdu nekradou. Ti, co kradou, jsou 

Olaši.“ Tento příklad ukazuje, jak generalizace může být přesunuta na menší skupinu, 

nicméně zůstává stále generalizací, a tudíž předsudkem. Došlo tedy k nějakému rozlišení, kdy 

jednolitost romského etnika byla rozrušena informací o různých romských skupinách, 

                                                 
22 Archiv autorky, častý názor běžných členů majority. 
23 Konference „Vzdělávání v sociokulturním kontextu – Diverzita a vzdělávací bariéry“ na Pedagogické 

fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která se konala 6. - 7. května 2008; volná citace. 
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nicméně základní sdílený model CIKÁNI KRADOU , nebyl opuštěn, pouze přetransformován na 

předsudečné poznání OLAŠI KRADOU. Dále za povšimnutí stojí to, že antipatie je prožívána. 

Je-li tedy předsudek úsudkem, byť latentním, při předsudku nedochází k „nové, 

aktivní“ myšlenkové operaci, ale je použit přebraný model. Allport říká, že kognitivní proces 

je ovlivněn osobou, která přemýšlí, tento proces není nezaujatý, ale souvisí s předchozí 

zkušeností a s tím, co si daná osoba již myslí, „pro kognitivní proces jsou charakteristické tři 

operace: výběr, akcentace, vyhodnocování.“ (Allport, 2004 stránky 190-191). 

Allport se věnuje kategorizacím z klasického hlediska, tj. předpokládá, že 

v kategoriích jsou entity, které mají společné atributy. „Řekneme-li kategorie, máme na mysli 

dostupný shluk sdružených představ, který jako celek má schopnost ovlivňovat to, jak se 

každodenně přizpůsobujeme různým situacím.“ „Aby kategorie byla racionální, musí být 

v první řadě vytvořena tak, aby do ní spadaly základní atributy všech objektů, které lze do této 

kategorie zahrnout.“ (Allport, 2004 stránky 194-201). V Allportově teorii je tedy 

předpokládáno, že existují logické kategorie, nezatížené nepravdou. 

Allport, aby ukázal, že předsudečné myšlení je spojeno s iracionalitou, rozlišuje mezi 

racionálními-formálně-logickými a neracionálními kategoriemi, tím se však dostává do 

rozporu se svými tvrzeními, protože současně říká, že jsou „směsicí toho, co skutečně víme 

(pravdivé jádro), a falešných představ i emocionálního zabarvení, mohou být obrazem jak 

cíleného, tak autistického myšlení. Pokud je důkaz v rozporu s kategorií, lze ho zkreslit 

(výběrem, důrazem, interpretací), aby to vypadalo, že kategorii potvrzujeme.“ „Často vznikají 

kategorie dvouhodnotové, buď jsou všechny objekty, které do nich spadají dobré či špatné. 

Pro předsudky zatíženou povahu je charakteristické, že si ve všech oblastech zkušenosti 

vytváří kategorie monopolistické, nediferencované, dvouhodnotové a stabilní. Obecně se zdá, 

že kognitivní proces u tolerantních lidí vyznačuje opačnou tendenci.“ (Allport, 2004 str. 201). 

Základní atributy, které určují členy kategorie, jsou definující atributy. Podotýká, že najít 

tento společný atribut je problematické. Dále existují takzvané křiklavé čili zavádějící atributy 

(např. všichni Romové kradou), dále rozlišuje monopolistickou a diferencovanou kategorii. 

2.2.4.1 Jaký vztah má k předsudku stereotyp? 

Allport říká, že „stereotypy jsou představy v rámci kategorie, na které se člověk 

odvolává, aby ospravedlnil svůj pozitivní nebo negativní předsudek.“ (Allport, 2004 str. 213). 

Stereotyp je tedy součástí předsudečného myšlení. Allportova definice stereotypu: „stereotyp 

je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce má spočívat v tom, že má 
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ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj vůči této kategorii (Allport, 2004 str. 

215). „Stereotyp není totéž co kategorie; je to spíše fixní idea, která kategorii provází.“ 

(Allport, 2004 str. 216). 

Strukturovanější definici najdeme u Lakoffa: „Stereotyp je pro Putmana 

idealizovaná mentální reprezentace normálního případu, který nemusí přesně odpovídat 

skutečnosti.“ (Lakoff, 2006 str. 124). Společenský stereotyp je případem metonymického 

modelu a ty jsou potenciálním zdrojem prototypových jevů a současně jedním 

z prototypových jevů jsou společenské stereotypy. (To, co Lakoff říká, je tautologie). U 

metonymického modelu je podstatné, že v rámci určité pojmové struktury existuje A a B. Je 

třeba vysvětlit A, nicméně B je lépe vysvětlitelné, zapamatovatelné, rozpoznatelnější či se 

lépe pamatuje. „Metonymický model je modelem toho, jaký vztah mají A a B v pojmové 

struktuře; jejich vztah je specifikován funkcí z B na A.“ 

Stereotyp je hotová představa, která má vazbu na nějaký vnější jev a umožňuje 

vynášet úsudky, které jsou (pokud použijeme formální logiku) předsudky. Používání 

stereotypů je aplikace hotových ideálních schemat na extrapsychický svět. Vnitřní 

intrapsychická aktivita je minimalizovaná.24 Nedochází k usuzování, ale k aplikaci 

předchozích úsudků. Z logiky věci, pokud v myšlení používáme stereotypy, tak vždy 

používáme myšlení předsudečné. Jak uvádí Kouřilová, používání stereotypního mechanismu 

je velmi pragmatické a z hlediska poznávacích procesů ekonomické pro rychlou orientaci ve 

světě. K stereotypizaci myšlení dochází tak, že si při kategorizaci vybíráme kongruentní 

informace s již používaným stereotypem, a tak je konkrétní stereotyp upevňován. (Kouřilová, 

2010).. 

Víme, že myšlení, které je permanentní a neuvěřitelně flexibilní z ekonomických 

důvodů, používá stereotypy a výsledkem jsou stále pevnější a pevnější předsudky, které 

produkují kategorie a určují mezilidské a meziskupinové vztahy. Úsudky a předsudky jsou 

emocionálně naplněny – jsou hodnotící a mohou být doprovázeny rozličným druhem chování. 

V této chvíli ovšem stále není jasné, co to sterotyp vskutku je z hlediska struktury myšlení, 

kam ho lze umístit, je příčinou, výsledkem, prostředkem? 

Opět se vrátíme k Lakoffovi, který popisuje kategorii matka, ukazuje, jak tato 

kategorie je zdrojem prototypových jevů a jedním z nich je stereotyp matky-ženy 

                                                 
24 Proč má mysl potřebu se chovat ekonomicky, když je v permanentním pohybu, ve stavu bdělosti i 

spánku? Když kognitivní proces neustále probíhá v několika rovinách najednou, je věcí pozornosti, na kterou 
rovinu se zaměří. 
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v domácnosti. „Společenské stereotypy jsou příklady metonymie, v nichž podkategorie má 

společenský status jako zástupce celé kategorie, obvykle za účelem rychlého vytváření úsudku 

o lidech. Podkategorie matky-ženy v domácnosti existuje, přestože není pojmenována. 

Definuje kulturní očekávání toho, co má matka být, a vykazuje tedy prototypové jevy. V naší 

kultuře jsou matky, které jsou ženami v domácnosti, obvykle považovány za lepší příklady 

matek než ty, jež ženami v domácnosti nejsou.“ „Matka-žena v domácnosti zastupuje celou 

kategorii při definování kulturních očekávání na matky kladených.“ (Lakoff, 2006 stránky 89-

90). 

Lakoff tedy stereotyp nepokládá za „fixní ideu“, „za zátěž kategorie“ (Allport, 2004 

str. 216), ale je sub-kategorií kategorie s tím, že se může stát i jejím zástupcem. Tato 

metonymická struktura je z výkladového hlediska stereotypu daleko přesnější. Nehledě na to, 

že má kognitivní funkci, může být použita k motivaci či definici kontrastních kategorií, např. 

pracující matka. Dle Lakoffa stereotypy definují běžná očekávání, která hrají důležitou úlohu 

při charakterizaci pojmů či určení významu některých slov. 

„Společenské stereotypy jsou většinou vědomé a jsou často předmětem veřejné 

diskuse. Také se průběhem času mění a stávají se veřejnými záležitostmi. Vzhledem k tomu, že 

definují společenská očekávání, hrají roli při vytváření úsudků a obzvláště při tom, čemu se 

říká „dělat ukvapené závěry“. Obvykle jsou však rozpoznány jako nesprávné a jejich použití 

v argumentaci může být otevřeně napadáno. (Lakoff, 2006 str. 95)  

V „klasické psychologii“ je zřetelné, že úloha stereotypu je do jisté míry pasivní, je 

více či méně oprávněnou nálepkou některé kategorie. V Lakoffově lingvistickém pohledu má 

důležité funkce, tj. vytváření dalších kategorií a očekávání. Pokud by byl kognitivní proces 

dospělého člověka morální, jak ho popisuje Piaget, tak by nemohlo k předsudkům a 

stereotypizaci docházet. Domníváme se, že kognitivní proces nemá s etickou stránkou člověka 

přímou souvislost. Výzkumy Weinerové, které se týkají stereotypů pojmenovávání Romů 

v České republice u české majoritní společnosti ukazují, že negativní pojmenování používají 

mladí studující lidé na vysokých školách, případně středoškolsky vzdělaní lidé. Ve 

zkoumaném vzorku se jednalo o nadprůměrně vzdělané lidi. „Toto zjištění popírá předpoklad, 

že s vyšším vzděláním je možné očekávat vyšší míru tolerance a pochopení pro odlišnost ať již 

z etnického, nebo sociálního charakteru.“ (Weinerová, 2013 str. 20). 
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2.2.5 Touha, závist, úzkost, projekce 

Předsudek ukazuje, jak je myšlení syceno emocemi a potlačenými přáními. „Smith 

(1993) identifikoval pět specifických emocí přítomných v předsudcích vůči nečlenským 

skupinám: strach, odpor, opovržení, hněv a žárlivost.“ (Kouřilová, 2010 str. 20). Allport 

cituje Freuda: „V neskrývaných antipatiích a averzích, které člověk pociťuje vůči cizím lidem, 

s nimiž přichází do styku, rozpoznáváme výraz sebelásky, narcismu.“ (Allport, 2004 str. 58).  

Nám, nežli se soustředit na narcismus, se zdá důležitější navázat na Smithovy emoce 

a najít souvislost mezi úzkostí a předsudky. Domníváme se, že velká část neporozumění a 

předsudků je vystavěna prostřednictvím projekcí. Projekce je neuvědomovaným procesem. 

Pokusíme se jej vysvětlit pomocí Freudovy teorie, která se týká úzkosti. 

Freud v kapitole o „Úzkosti“ (Freud, 1991 stránky 278-290) v zásadě tvrdí, že úzkost 

je výsledkem regrese na infantilní fobii, kdy došlo k nenasycení libida – vytěsnění. Rozděluje 

úzkost na dva druhy, reálnou a neurotickou. Reálná úzkost vzniká jako odpověď na výchovu, 

která brání dítěti, aby se zranilo. Neurotická úzkost se objevuje u dětí, které výchově k úzkosti 

vycházejí vstříct a „objevují pak samy nebezpečí, před kterým nebyly varovány.“ Svou 

konstitucí si přinesly větší potřebu libidózního uspokojení, nebo byly příliš libidózně 

zhýčkány; „vznik neurózy nejvíc usnadňuje neschopnost snášet delší čas městnání libida.“ 

„D ětská úzkost má s reálnou úzkostí velmi málo co dělat, a je naproti tomu úzce příbuzná 

neurotické úzkosti dospělých. Jako ona vzniká z nepoužitého libida a nahrazuje postrádaný 

erotický objekt nějakým zevním předmětem nebo situací.“. (Freud, 1991 str. 288). 

Úzkost tedy souvisí s vytěsněním původní touhy a je provázena pocitem strachu, 

který ovšem potřebuje najít „nový objekt“. Tím je připraveno v psychice člověka místo pro 

fóbii, která vzniká stejným procesem jako dětská úzkost. Nepoužité „libido je tu ustavičně 

přeměňováno v úzkost zdánlivě reálnou, a tak je nějaké nepatrné vnější nebezpečí vybráno 

k tomu, aby reprezentovalo nároky libida.“ (Freud, 1991 str. 289). 

K proměně libida dospělého člověka nestačí úzkost, přestože je zde přítomna touha, 

která nemá použití. Dospělý člověk umí udržovat „libido ve volném stavu, či ho použít jinak“. 

Patří-li libido k „ duševnímu hnutí, které bylo vytěsněno“ , pak je zde stejná situace jako u 

dítěte, kde „není vytvořena žádná přehrada mezi vědomým a nevědomým, a regresí na 

infantilní fobii je vytvořen jakýsi průchod, který umožňuje, aby se libido bez nesnází 

přeměňovalo v úzkost.“ (Freud, 1991 str. 289). 
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Vznik fobie má dvě fáze: nejprve je fáze vytěsnění, při níž je libido převedeno na 

úzkost, která je vázaná na vnější nebezpečí. (V nevědomí je přítomen afekt spojený 

s vytěsněnou představou, který se proměnil na úzkost.) Druhá fáze spočívá ve vytváření 

zajišťovacích a ochranných opatření, která mají zabránit styku s tímto nebezpečím, jakoby šlo 

o vnější realitu. 

„Vytěsněním se Já pokouší o únik před libidem, kterým se cítí ohroženo. Fóbie – 

zabarikádování vůči zevnímu nebezpečí, které nyní toto obávané libido zastupuje.“ (Freud, 

1991 str. 290). 

Pro nás je důležité, že Já hledá objekt, který by mohl být obsazen jako zdroj 

nebezpečí. Pokud je toto nebezpečí vnější, může posilovat integritu jedince. Hledat nebezpečí 

uvnitř by mohlo znamenat určitou deziluzi z vlastního Já, které je „dobré“. „Tím, že se odmítá 

podívat do tváře vlastním vnitřním nedostatkům, má možnost hledat ničemnost vně.“ (Allport, 

2004 str. 403). 

Důvodem popisu úzkosti, která je způsobena vytěsněním touhy, jež je superegem 

zavrženíhodná a která se proměňuje ve fobii, jejímž důsledkem je výstavba psychických 

obran, je pro nás důležité, abychom si uvědomili, že jsou zdrojem našich projekcí. Allport 

říká, že „k projekci nemůže dojít, pokud (a dokud) nedojde k zablokování vnitřního 

(hlubinného) vnímání situace.“ (Allport, 2004 str. 403). Tedy naše vlastní úzkosti a fobie 

projikujeme do vnějšího světa, ovšem podmínkou je najít pro své projekce vhodné objekty, 

jak říká Allport v narážce na Rorschachův test, živé inkoustové skvrny. Romové, kteří jsou 

jako „reálná skupina“ obtížně definovatelní (viz Doubek, 2011), jsou pro projekce majority 

velmi dobrým objektem, který není jasně ohraničený, predikovatelný; tradičně mezi Romy a 

majoritou existuje distance. Allport se o objektech hodících pro projekci vyjadřuje 

následovně: „Ti, kdo trpí závažným potlačením (až neurotického stupně), cítí často 

nepřátelství sami vůči sobě. Zmítáni nevědomým zmatkem se cítí cize a odosobněně. Pocit 

nepřátelského ega je nutí hledat terč pro projekci, který je rovněž cizí a nepřátelský, něco co 

je jim cizí jako jejich nevědomí. Potřebují něco, co je jim cizí, ale stále ještě lidské.“ (Allport, 

2004 str. 404). Z uvedené definice je zřejmé, že se snadno stává zdrojem nenávisti někdo, kdo 

se nemůže doopravdy bránit. 

Erikson v „Závěru: Za hranice úzkosti“ v knize Dětství a společnost akcentuje, že 

dětské úzkosti, infantilní strachy dovedně využívají pro své záměry instituce. (Je třeba si 

uvědomit, že stať byla psána v době studené války mezi Spojenými státy a Sovětským 

svazem.) Proti úzkostem je třeba se bránit soudností, tedy způsobem myšlení, které „toleruje 
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rozdíly, je obezřetné a metodické v posuzování, spravedlivé v úsudku, opatrné v činnosti a 

přes veškerý tento zjevný relativismus – schopný víry i rozhořčení.“ Soudnost je opakem 

předsudku. Předsudek je „názor, jenž je charakterizován předem stanovenými hodnotami a 

dogmatickým dělením. Předsudečná, dogmatická mysl „umožňuje promítat vše, co je v srdci 

člověka pociťováno jako cizí, do jakéhosi vnějšího nepřítele. Předsudečné myšlení zajišťuje 

určitou křehkou stabilitu. Soudný názor, který umožňuje větší variabilitu, jak opouští veškeré 

předsudky, ztrácí i mechanismus projekce: jeho nebezpečím se stává introspekce a 

„introjekce“, přílišný zájem o zlo ve vlastním nitru. Takovíto lidé se musí naučit přesně se bát 

a rozumně zvládat úzkost vyvolanou odmítnutím předsudků.“ (Erikson, 2002 stránky 376-

377). 

Pokud se vrátíme k Lakoffovi, který považuje kognitivní modely za vtělesněné 

prostřednictvím reakce organismu na vnější prostředí a jeho myšlenky dáme do souvislosti 

s psychoanalytickou teorií, pro niž je důležité vytěsnění některých prožitků s následkem 

vzniku úzkosti a fobie, vidíme, že některé „idealistické modely“ mohou být značně zatíženy 

nevědomou a tudíž iracionální stránkou kognitivního procesu. Hovoříme o iracionální stránce 

kognitivního procesu, protože je jeho součástí a nestojí v opozici s kognicí. Lakoff za základ 

vtělesněnosti považuje neurofyziologickou reakci, pro nás je však důležitý proces frustrace a 

naplnění touhy, protože ten teprve dává prožitku význam.  

Tuto subkapitolu jsme psali, protože jsme si všimli, že majorita Romům závidí, 

přestože, dle našich výzkumů, vskutku není co závidět. Závidí zvláště sociálně slabým 

Romům jejich sociální výhody. Vzhledem k tomu, že tito lidé, jak jsme si během výzkumu 

všimli, nic nemají a žijí ve velice nuzných podmínkách, je třeba hledat zdroj závisti v těch, co 

závidí. Klademe si otázku, po čem tedy někteří představitelé majority touží. Je zajímavé a 

smutné sledovat představy, které o Romech a jejich životě mají a co je předmětem závisti. 

Shodneme se s Renatou Weinerovou (Weinerová, 2013), že je přínosné tyto výzkumy o 

stereotypech a předsudcích uskutečňovat jak u majority, tak i u minority. 

K napsání této subkapitoly nás vedlo to, že jsme si uvědomili, že do jisté míry 

selhává Piagetova definice poznávacího procesu jako etické cesty, současně nic jiného než 

poznání nemůže otevřít cestu vzájemného respektu. Erikson ve svých úvahách přidává 

důležitý prvek, který může otevřít cestu myšlení a to je statečnost: nebát se myslet otevřeně a 

nezatíženě. To však přináší nejistotu, která se týká vlastních kulturních hodnot a sociálních 

norem. 
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2.3 ZÁVĚR ZA MYŠLENÍ 

Tato nedokonalá a nedokonavá kapitola, jejímž cílem bylo zamýšlet se nad tím, jak 

myslíme a jak si vytváříme předsudky, se snaží zpochybnit váhu toho, co nazýváme myšlením 

a čeho si tak ceníme. Kognitivní proces je jistě cenný nástroj pro orientaci ve světě a 

vytváření nových realit, současně pokud člověk považuje nástroje, které získal během 

socializace či lépe řečeno enkulturace za ty jediné správné, které jsou pro analýzu světa 

použitelné, dostává se do určitého autistického omezení, které mu znemožňuje pochopit svět 

druhých lidí.  
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III. LEGISLATIVA, ETNICITA, VZD ĚLÁVÁNÍ ROM Ů 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Následující text byl součástí kapitoly, která byla napsána v rámci projektu EuroPEP. 

(Greger, a další, 2008). Jednalo se o komparativní výzkum, v němž byly srovnávány politiky 

elementárního vzdělávání v osmi evropských zemích. Cílem uvedené části bylo informovat o 

stavu české legislativy vzhledem k romské komunitě, jaký prostor a podporu romské menšině 

zajišťuje. Text byl psán v letech 2007-2008 a jsou v něm provedeny drobné aktualizace. 

3.1 LEGISLATIVA A ROMSKÉ ETNIKUM 

Romové byli jako svébytné etnikum uznáni teprve po politickém převratu v roce 

1989.25 Do té doby byli považováni za občany cikánského původu a cílem vládní politiky 

byla asimilace a akulturace této skupiny, která „žije na nízké socio-kulturní úrovni“. 

(Davidová, 1995). 

Při sčítání v roce 1991 měli Romové poprvé po šedesáti letech možnost přihlásit se 

ke své národnosti, ovšem k překvapení majority tak většinou neučinili, podruhé v roce 2001 a 

potřetí v roce 2011 tuto možnost využilo daleko méně lidí.26 

To, že se Romové nehlásí ke své národnosti, by mělo být pro majoritu a zákonodárce 

(politiky) alarmující. Nabízí se několik vysvětlení. Prvním z nich je, že asimilace minulého 

režimu byla „zdařilá“. Dalším, že se k své národnosti z rozličných důvodů obávali úředně 

přiznat. K právně podložené diskriminaci došlo v roce 1993, kdy při rozdělení 

Československé republiky byl přijat problematický zákon č.40/1993 Sb. o nabývání a 

pozbývání státního občanství. (Ministerstvo vnitra ČR, 2010b). Romové museli podávat 

žádosti o občanství v České republice, přestože se zde narodili. Poslední příčinou je také to, 

že mnoho Romů nerozlišuje mezi národností a státní příslušností. Je běžné, že si národnost 

vyplňují českou, slovenskou, maďarskou podle toho, kde se narodili, přestože o sobě mluví 

jako o Romech, Cikánech či Cigánech. Deklarovat svoji národnost veřejně, patří k životnímu 

stylu romské elity, která rozumí právním dopadům takového aktu. (Bittnerová, a další, 2005). 

V současné době je Rom ten, který se podle čl. 3, odst. 2 Listiny základních práv a 

svobod (Poslanecká sněmovna ČR, 2013) a §2 zákona č. 273/2001 Sb. (Ministerstvo vnitra 

                                                 
25 Zásady vládní politiky SR k Romům, které byly schválené usnesením vlády SR č. 153, 9. 4. 1991 – 

poprvé byli Romové uznáni jako národnost. (Davidová, 1995 str. 223). 
26 K romské národnosti se dle výsledků sčítání lidu hlásilo v roce 1991- 32 903 lidí, v roce 2001 - 

11 746 lidí, v roce 2011 5 135lidí. (Český statistický úřad, 2013). 
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ČR, 2010a) hlásí ke své národnosti. Zákonem nejsou řešeny okolnosti a podmínky této 

deklarace. Tímto zákonem mají Romové právo na výchovu, vzdělávání, tisk, informace, 

úřední styk ve svém jazyce, právo na rozvoj romské kultury, právo sdružovat se v etnických 

sdruženích a právo účasti na řešení otázek, týkajících se Romů. 

Po hromadném opouštění České republiky Romy v roce 1997 byla zřízena Rada 

vlády ČR pro záležitosti romské komunity27 a v témže roce byla vypracována souhrnná 

Zpráva o situaci romských komunit.28 Od té doby jsou pravidelně zpracovávány Informace o 

plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a je aktualizována Koncepce 

romské integrace. (Vláda ČR, 2009). V roce 2001 byla zřízena Rada vlády ČR pro 

národnostní menšiny.29 Rada vlády pro národnostní menšiny byla v roce 2007 složena 

z jedenácti zástupců národnostních menšin a tři z nich jsou Romové. V roce 2013 zastupuje 

národnostní menšiny patnáct členů a z nich jsou dva zástupci romské komunity. (Vláda ČR, 

2009). Otázky týkající se Romů jsou tedy v současnosti řešeny dvěma poradními orgány: 

Radou vlády pro romskou komunitu a Radou vlády pro národnostní menšiny. Jedná se o 

poradní orgány vlády, které nemají výkonné kompetence. Na MŠMT a MPSV působí další 

poradní speciální odborné orgány, které se věnují této tématice. Poradní orgány vysvětlují toto 

rozlišování jako rozdělení romské identity na subjektivní deklarování národnosti a objektivní 

identifikování majority druhého člověka jako člena romské komunity. K tomu si je třeba 

uvědomit, že Romové, na rozdíl od jiných národnostních menšin, nemohou čerpat oporu od 

své mateřské země. 

Z našeho hlediska je tato dichotomie způsobena tím, že Romové jako populace, která 

žije v Čechách, nevnímají národní identitu shodným způsobem jako majorita. Majorita nemá 

právo upřít Romům nárok na národnost a současně je pro ni obtížné je jako celek z hlediska 

národnosti řešit. Pohled na Romy jako na soubor komunit dává možnost vidět je jako societu 

složenou z rozličných sub-etnických a sociálních skupin se svými specifickými potřebami a 

operativně řešit jejich požadavky a problémy. 

                                                 
27 Usnesení vlády 17. září 1997 č. 581, původní název byl Mezirezortní komise pro záležitosti romské 

komunity. (Rada vlády pro národnostní menšiny, 2009-2013). 
28 Takzvaná Bratinkova zpráva, (která byla přijata usnesením vlády 29. 10. 1997, č. 686) a byl v ní 

zaveden například pojem romská komunita. (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, 2009-2013). 
29 Podle § 6 odst. 3 zákona 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. (Ministerstvo 

vnitra ČR, 2010a). 
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3.2 LEGISLATIVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

V období Československé socialistické republiky byl přijat v roce 1948 zákon o 

jednotném školství (Váňová, 2010), který podporoval nediferencované školství; vyučovacím 

jazykem byl český a slovenský jazyk a rozhodně neumožňoval studium v romském jazyce. 

Cílem školství bylo zaškolení cikánských občanů, jejich asimilace a akulturace. Jedním ze 

speciálních opatření byly v 60. letech přípravné ročníky pro děti usazených olašských Romů 

(vlachike), jejichž úlohou byla adaptace na školní prostředí. (Davidová, 1995; Šotolová, 

2001). 

Nový školský zákon č.561/2004 (MŠMT, 2004) formálně garantuje rovné příležitosti 

ve vzdělávání bez ohledu na národnostní příslušnost. Formálně byly zrušeny zvláštní školy, 

nyní v sekci speciálních škol jsou tzv. základní školy praktické. V rámci tohoto zákona30 

romské děti mohou a nemusí spadat do oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

potřebami. Podle zákona je za sociální znevýhodnění považováno31 rodinné prostředí 

s nízkým socio-kulturním postavením, ohrožení sociopatologickými jevy, nařízená ochranná 

ústavní výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR. 

Pokud je ve třídě či ve studijní skupině takovéto dítě, může být pro něj na popud 

ředitele školy a se souhlasem krajského úřadu zřízen asistent pedagoga.32 Minimální 

podmínkou k vykonávání funkce asistenta pedagoga je úspěšné ukončení základní školy, 

dovršení 18 let, být trestně bezúhonný a absolvovat 80 hodin kurzu pedagogického minima. 

Pro děti, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, mohou obce, svazek 

obcí nebo kraj zřizovat se souhlasem krajského úřadu33 přípravné třídy. Jsou určeny pro děti, 

u nichž se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich psychosociální vývoj. 

Minimální počet dětí ve třídě je 7 a nejvýše 15. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje 

ředitel na žádost rodičů dítěte a na písemné doporučení poradenského zařízení. 

Myšlenka romských pedagogických asistentů
34 se poprvé objevila v Čechách v 90. 

letech 20. století. V roce 1993 působil „romský asistent“ na soukromé základní škole v 

Ostravě zaměřené na vzdělávání romských žáků. K myšlence zaměstnávání romských 

                                                 
30 § 16, odst. 1, zákon č.561/2004 Sb. 
31 § 16, odst. 4, zákon č.561/2004 Sb. 
32 § 16, odst. 4, zákon č.561/2004 Sb. 
33 § 47, zákon č.561/2004 Sb. 
34 Většinu informací o asistentu pedagoga čerpám z Tematické zprávy – asistent pedagoga pro děti, 

žáky, studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – sociální znevýhodnění, kterou vypracovala Wagner-
Lakatošová, M. na základě podkladů, které zasílají na MŠMT krajské úřady. Velký podíl na přípravě podkladů 
měl dle citací evidentně Institut pedagogicko-psychologického poradenství v Praze. (Vláda ČR, 2007). 



39 
 

asistentů se přiklonilo občanské sdružení Společenství Romů na Moravě a Nová škola v Praze. 

Do roku 1998 zastávaly úlohu zaměstnavatele nestátní organizace, poté na základě usnesení 

vlády ČR byly vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu.35 Byla zveřejněna 

Informace o zřízení funkce romského pedagogického asistenta v základní a zvláštní škole (č. j. 

14170/9-22). 

Od 1. září 1997 do 30. června 2000 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

experimentálně ověřovalo zavádění vychovatelů – asistentů učitele a vytváření přípravných 

tříd. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný, a tudíž jsou tyto třídy a funkce zřizovány na 

základě metodického pokynu MŠMT.36 V zákoně byla funkce asistenta pedagoga zakotvena 

poprvé v roce 2004.37 Zákon upravuje podmínky činnosti, náplň činnosti, rozsah činnosti, 

platové zařazení, požadované vzdělání. V roce 2005 působilo 235 asistentů pedagogů, na rok 

2006 bylo vytvořeno na žádost krajů 318 míst (328 fyzických osob). 

Prvotní funkcí romského asistenta bylo propojení komunity a školy. To je současným 

zákonem částečně zrušeno, protože není podmínkou, aby asistent pedagoga byl členem 

romské komunity. Formálně tak škola může ve třídách mít asistenta pedagoga, který dětem 

může pomáhat při vzdělávání, ale nemusí být schopen být prostředníkem, který zjemňuje střet 

odlišných kulturních zkušenosti. Přínosem zákona je, že asistent pedagoga je odborně zařazen 

mezi pedagogické pracovníky. 

Další problematickou částí v zákoně je to, že asistent pedagoga může dosáhnout 

maximálně 8. platové třídy.38 To omezuje přijímat za asistenty pedagoga vzdělanější osoby a 

asistenty, kteří působí ve školství, nemotivuje k dalšímu vzdělávání, což může omezovat 

pozitivní efekt, který asistenti mohou mít na vzdělávání romských dětí. (Vláda ČR, 2007). 

Přípravné třídy39 se vyvíjely současně s funkcí asistenta pedagoga. (Viz výše.) První 

přípravné třídy vznikaly již v roce 1993, byly zřizovány při MŠ, ZŠ a ZvŠ. Přípravné třídy i 

poslední rok v MŠ jsou bezplatné.40 Také učebnice a pomůcky přípravných tříd a 1. tříd ZŠ 

v hodnotě 200 Kč jsou poskytovány zdarma.41 Tato opatření se vztahují pouze na přípravné 

                                                 
35 Usnesení vlády ČR č. 686 z 29. 10. 1998. (Vláda ČR, 2007). 
36 Metodický pokyn MŠMT č. j. 25 484/2000-22. 
37 Nový školský zákon č. 561/2004 Sb. (MŠMT, 2004) 
38 § 20, písm. a), b), zákona č. 563/2004 Sb. 
39 Většinu informací čerpám ze Zprávy o naplňování romské dekády 2005-2015, v roce 2006. (Vláda 

ČR, 2007). 
40 §123 zákon č. 561/2004 Sb. 
41 § 6, odst. 1., vyhláška č. 48/2005 Sb. 



40 
 

třídy a mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Školským zákonem 

z roku 2004 byla zavedena bezplatnost posledního ročníku v mateřské škole, která má posílit 

integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a umožnit předškolní vzdělávání dětem 

v menších obcích, kde je z ekonomických důvodů obtížné zřídit přípravnou třídu. (Gabal, 

2005; Vláda ČR, 2007). 

3.2.1 Vzdělávací programy a jejich evaluace 

První zhodnocení efektivity přípravných ročníků provedl tým Fakulty humanitních 

studií. (Hůle, a další, 2004). Uskutečnil kvantitativní výzkum na 103 školách, které 

provozovaly dle údajů MŠMT přípravné ročníky a kvalitativní výzkum na 3-4 školách ve 

vybraných 3 lokalitách. Byly analyzovány údaje z let 1999/2000 až 2002/2003.42 

Ukázalo se, že rozdíl mezi romskými a neromskými dětmi na prvním stupni je 

relativně malý, rozdíly se začínají ukazovat na druhém stupni, kdy se problémy romských dětí 

prohlubují, často propadají a odcházejí na zvláštní/praktické školy. Příčinou je to, že romské 

rodiny přikládají druhému stupni nízkou prioritu, protože povětšinou neplánují pokračování 

studia svých dětí na střední škole. Podle nás může být příčinou i nekompetence rodičů 

pomáhat žákům druhého stupně s přípravou do školy. 

Dále bylo zjištěno, že romské rodiny nevyhledávají zvláštní (praktické) školy 

dobrovolně. Ve výzkumu bylo prokázáno, že program přípravných ročníků je efektivnější, 

pokud se škola nesoustředí pouze na žáka, ale spolupracuje s rodinou. Programu výrazně 

napomáhá zapojení romských asistentů nebo terénních sociálních pracovníků. 

Tento výzkum potvrdil, že přípravné ročníky napomáhají překonávat dětem 

specifické školní problémy. Zlepšují vztah dětí ke škole, čímž snižují jejich absenci a nepřímo 

mají pozitivní vliv na prospěch. (Hůle, a další, 2004). Tento i pozdější Gabalův (Gabal, 2006) 

výzkum ukázal, že není vhodné zřizování přípravných ročníků na praktických (zvláštních) 

školách. Jejich absolventi jsou třikrát častěji zařazováni do praktických škol než absolventi 

jiných přípravných ročníků. Tak přispívají k etnizaci těchto škol. To je obecně negativum 

proromských programů, že přispívají ke ghettoizaci školy (které nemusí být praktické), a tak 

snižují jejich vzdělávací úroveň. Tento jev má fatální vliv na integraci romských dětí a na 

jejich následné vzdělávání. Přípravné ročníky by měly být nástrojem prolomení segregace. 

Autoři doporučují, aby přípravné ročníky byly zřizovány na školách, které romské děti běžně 

nenavštěvují, ale jsou v lokalitách se silnou romskou populací. 

                                                 
42 V roce 2006/2007 bylo zřízeno celkem 146 přípravných ročníků, 102 tříd při ZŠ, 44 při speciálních 

školách. V těchto třídách se celkem vzdělávalo 1 713 dětí. 
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Dalším způsobem, jak zlepšit vztah ke vzdělávání a zapůsobit tak na úspěšnost 

absolventů, jsou vzdělávací programy Škola s celodenním programem (komunitní škola) (Vik, 

a další, 2005) a Začít spolu (Step by step). 

Na rozšíření komunitního vzdělávání se v ČR po roce 1989 podílela Nadace Open 

Society Fund (OSF) v Praze a Nadace Charlese Stewarta Motta. První komunitní projekt nesl 

název Poryv43 a jeho cílem bylo vytvoření nabídky komunitně orientovaných aktivit na třech 

základních školách. Od srpna 2000 realizovala Nová škola44 dvouletý projekt s názvem 

Podpora komunitních škol.45 Jeho cílem bylo iniciovat vznik komunitních škol na čtyřech 

etnicky smíšených školách.46 

Vzhledem k pozitivnímu hodnocení projektu se Nadace ChSM rozhodla financovat 

další tříletý projekt na podporu komunitního vzdělávání Varianty – interkulturní vzdělávání, 

který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR.47 Ve školním roce 2002/2003 byly 

zavedeny na šesti školách plány komunitního vzdělávání. V roce 2005 existovalo v České 

republice celkem 8 komunitních škol. Tři z těchto škol působí v lokalitách s poměrně 

vysokým procentem romské populace a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.48 

Gabal se ve svém výzkumu zabýval pěti komunitními školami, které jsou podpořeny 

MŠMT. Jde o pilotní program, který ověřuje efektivitu a finanční náročnost projektu. Sice se 

nejedná výhradně o romské školy, ale může se stát, že vzhledem k vysokému podílu 

romských dětí budou některé školy tak vnímány. V těchto případech se může stát, že majorita 

školu opustí a dojde k celkovému snižování vzdělávací úrovně školy. (Gabal, 2006).  

Vzdělávací program Začít spolu je výukový program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 

program, který podporuje inkluzi dětí se speciálními potřebami, zdůrazňuje individuální 

přístup k dítěti a spolupráci s rodinou. V ČR je zaváděn s podporou OSF a Children´s 

resourse od roku 1994 na MŠ a od roku 1996 na ZŠ. Od roku 2000 koordinátoři programu 

založili občanské sdružení Step by Step. V roce 2003 probíhal tento program přibližně na 60 

MŠ a 44 ZŠ. Metodicky je veden Step by Step ČR, o.s., který je výhradním držitelem 
                                                 

43 Program podpory vzdělávání 1997 s podporou OSF a program Otevřené společnosti. Na jeho činnost 
navázalo občanské sdružení Poryv. V současné době se podílí na řízení modulu základní škola v rámci projektu 
Varianty. 

44 Nevládní nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, mimo jiné je 
podporována MŠMT, MPSV, MK. 

45 Financovaný Nadací Charlese Stewarta Motta. 
46 ZŠ Křenová v Brně, CZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ Havlíčkovo náměstí v Praze, ZŠ v Předlicích 

v Ústí nad Labem. 
47 EQUAL 
48 ZŠ Křenová v Brně, CZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ v Předlicích v Ústí nad Labem. 
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autorských distribučních práv k programu v České republice. Jedná se o poměrně finančně 

náročný projekt a vyžaduje zásadní změnu v přístupu pedagogů. Jeho nevýhodou je, že končí 

na prvním vzdělávacím stupni. 

Velký vliv na legislativní úpravy a aktivity má vstup České republiky do Evropské 

unie a vyrovnávání se s evropskými standardy. Česká republika se zapojila do integračního 

evropského projektu osmi zemí Dekáda Romské inkluze: 2005-2015. (Vláda ČR, 2009-

2013).49 Informace o plnění závazků dekády přinášejí každoroční Zprávy o naplňování 

Dekády. V rámci plnění Dekády MŠMT zpracovalo a předložilo k projednání vládě Koncepci 

projektu včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, která byla přijata 

usnesením vlády 11. května 2005, č. 564. (Vláda ČR, 2005). Cílem Koncepce projektu včasné 

péče je zvyšování počtu romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu. K naplňování této 

koncepce přispívá podpora a realizace programů zaměřených na děti a rodiče pocházející ze 

socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Ministerstvo vidí potřebu vypracovat metodický 

materiál pro tvorbu školních vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání. Toho se má 

zhostit Výzkumný ústav Pedagogický v Praze. Jsou plánovány kurikulární reformy. Pro 

naplňování těchto cílů byl v roce 2006 vyhlášen Program MŠMT na podporu integrace 

romské komunity. (MŠMT, 2005). 

Dalším nástrojem je Systémový projekt SIM – Střediska integrace menšin v rámci 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání. Cílem projektu je 

pilotní ověření Středisek integrace menšin, která budou vytvářet podpůrný systém péče o žáky 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Ministerstvo plánuje systematický monitoring Programu včasné péče. Výstup by měl 

být k dispozici v srpnu 2007. VÚP měl vypracovat Metodiku ke sledování a hodnocení 

individuálního rozvoje dítěte a jeho individuálních vzdělávacích pokroků v podmínkách 

předškolního vzdělávání. Výstupem projektu by měla být metodická příručka pro pedagogy. 

V současnosti je dostupná online. (Smolíková, a další, 2007). Monitoringu se také účastnil 

IPPP prostřednictvím SIM. V rámci monitoringu jednotlivá SIM sledovala školní úspěšnost 

dětí v prvních třech letech povinné školní docházky. Tento nadějný projekt, který rodiče žáků 

cizinců i českých Romů velmi oceňovali, již nebyl v dalších letech realizován v původní 

formě.50 

                                                 
49 Účast byla schválena usnesením č. 136 ze dne 26. ledna 2005. 
50 Systémový projekt střediska integrace menšin IPPP je podporován z Evropských fondů a není 

zaměřen pouze na Romy. 
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3.3 ZÁVĚR 

Dá se říci, že výše uvedená opatření jsou důsledkem alarmující situace v ČR a jejím 

vstupem do EU. Vstup do Evropské unie klade na Českou republiku nejen legislativní nároky, 

ale i „skutkové“. Významný a přínosný by měl být efektivní monitoring evaluace jednotlivých 

opatření. Jeho provádění však naráží na řadu úskalí. Základním je definice situace, kdo je 

romské dítě, kdo pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdo je lehce mentálně 

retardovaný. Problematická je i spolupráce s lokálními zařízeními. Současně MŠMT nad nimi 

nemá přímou výkonnou moc, víceméně může fungovat jako poradní orgán s určitými 

inspekčními možnostmi. 

Kancelář rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity navrhuje vést ve Výboru 

Dekády meziresortní diskusi, která by vedla k vyjasnění některých sporných indikátorů a 

pomohla nalézt taková monitorovací opatření, která by každoročně zhodnotila dopad 

programu na cílovou skupinu (při využití kvantitativní i kvalitativní metodologie). (Vláda ČR, 

2007). 

Vidíme, že na úrovni legislativy je romská problematika řešena jako etnická i jako 

sociální. Opatření, která se týkají Romů, většinou spadají do opatření, jež se vztahují k 

osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Dá se říci, že je to stále důsledek nařízení 

z 60. let 20. století a postojů, které vzhledem k Romům majorita zaujímá. 

Romská populace, která žila na okraji společnosti, byla postupně prostřednictvím 

násilné asimilace zbavována mateřského jazyka a etnické a kulturní identity. Pro mnoho z 

nich ztratil původní jazyk hodnotu a nepřikládají důležitost tomu, aby byl tento jazyk běžně 

užíván ve výuce a naučili se ho používat i v jeho psané podobě. Během výzkumu jsme se 

minimálně setkávali s vůlí majority umožnit romským dětem vzdělávání ve vlastním jazyce. 

Naopak běžně panuje názor, že Romové již romsky neumí, a tudíž není třeba vyvíjet ohledně 

romštiny žádné aktivity. 

Je třeba zdůraznit, že přestože byly zákonem zrušeny zvláštní školy a byly 

přejmenovány na základní školy praktické, tak romští žáci z nich nezmizeli a dál absolvují ve 

velkých počtech vzdělání pro děti „lehce mentálně retardované“ a s „poruchami chování“. To 

je opět důsledek lokálních vztahů, kdy praktické školy jsou na rozdíl od základních škol 

„zvyklé“ vyučovat romské žáky a ochotně je přijímají.  

Doufejme, že východiskem z této situace budou probíhající programy na zaškolování 

učitelů ohledně integrace žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

multikulturní výchova a informování rodičů o problematice vzdělávání. 
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3.3.1 Dodatek v roce 2013 

Ministerstva deklarují v rámci Dekády romské inkluze rozličné aktivity, které jsou 

finančně podporovány nemalými prostředky. Vzhledem k našim terénním výzkumům se však 

ptáme, kam se tyto prostředky ztrácí. Prozatím nelze říci, že by docházelo k nějaké viditelně 

pozitivní změně v postavení Romů v České republice a k zlepšení jejich vzdělanostní úrovně.  

Program SIM není dále provozován, přestože ze strany klientů – cizinců i Romů – 

byl vnímán jako pozitivní, jak jsem mohl náš tým katedry psychologie Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy sledovat při jeho evaluaci. (Bittnerová, 2009). 

Domníváme se, že by měly být společné programy pro Romy i českou majoritu, 

které by pomohly k vzájemnému sbližování a bourání stereotypů. Nelze v nich ovšem počítat 

s prvoplánovým úspěchem.  
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IV. VÝZKUM 2005-2007 

4.1 PASPORTIZACE VÝCHODOČESKÝCH VÝZKUMŮ Z LET 2005-2007 

V letech 2005 až 2007 jsem prováděla výzkum pod názvem Vzdělání a jeho hodnota 

z hlediska Romů čili  Pohled na vzdělání očima romských matek. Tento výzkum byl 

podporován Grantovou agenturou České republiky (reg. č. 406/05/P560). Využívám 

především kvalitativní etnografické metody, jako jsou zúčastněné pozorování a rozhovory. 

Nevycházím pouze z mnou sesbíraných dat, ale také čerpám z dat Petry Vítové, absolventky 

Univerzity Pardubice, obor kulturní a sociální antropologie.51 

Na počátku výzkumu jsem provedla předběžný průzkum na několika základních a 

zvláštních školách52, mluvila jsem s výchovnými poradci, řediteli/ředitelkami či jejich 

zástupci, s asistentem učitele a sociálními terénními pracovnicemi. 

Cílem a smyslem výzkumu bylo nalézat situace, kdy dochází ke střetu hodnot mezi 

majoritní a minoritní společností na poli vzdělávání. K tomuto výzkumu mne vedla otázka, 

proč Romové v našem školství neustále selhávají, přestože od konce 2. světové války museli 

absolvovat povinnou školní docházku. Proč 2/3 romských dětí absolvují povinnou školní 

docházku na základních praktických, dříve zvláštních školách.  

Hlavní těžiště výzkumu se odehrávalo ve městě s 13 tisíci obyvateli, které vzniklo 

spojením dvou měst – Města a Pevnosti. To je údaj, který pochází ze sčítání lidu v roce 2001. 

Romů se k své národnosti přihlásilo asi 20, nicméně místní průzkum ukázal, že zde žije více 

než 600 Romů, kteří tvoří 158 nukleárních rodin. Tato minoritní skupina je tvořena převážně 

Romy, kteří sem přicházeli po válce v 50. letech 20. stol. ze Slovenska a nacházeli zde práci 

v továrnách. Rodiny a lidé, kteří pocházejí z těchto rodin, se považují za starousedlíky a 

ostatní Romy, zvláště ty, kteří přicházeli až v 70., 80. letech či po převratu v roce 1989, 

nepovažují za sobě rovné. Tedy přesněji řečeno, pokud přichází člověk, který vstupuje se 

starousedlíky do příbuzenského vztahu a pochází ze stejné oblasti Slovenska jako 

starousedlíci, jeho kredit není tak nízký jako nepříbuzných Romů z jiné oblasti než pochází 

většina starousedlíků. Velmi často bydlí Romové v různých částech Města-Pevnosti 

v závislosti na příbuzenství a místo jejich pobytu vypovídá o jejich společenském statusu. 

                                                 
51 Petra Vítová sbírala informace a prováděla rozhovory v průběhu školního roku 2005/2006. Výsledky 

zpracovala v diplomové práci. (Vítová, 2006). 
52 10 škol ve východočeském kraji (3 zvláštní/praktické, 1 smíšená, 2 základní). 
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V 70. letech došlo k tomu, že většině Romů bylo umožňováno žít spíš v Pevnosti. V 

té době bylo obyvatelstvo historického města tvořeno převážně ruskými vojáky, Romy a 

důchodci, jak se vyjádřila Eliška (Eliška, 25. 4. 2006). 

Pevnost pochází z 18. století (1783-1787), skládá se z čtvercových bloků domů 

poskládaných do podlouhlého tvaru, který je obehnán hradbami. Jedná se o chráněnou 

kulturní památku. To znamená, že přestavby a stavební úpravy domů jsou kontrolovány a není 

možné je libovolně rekonstruovat. Což v praktických důsledcích znamená vyšší náklady za 

bydlení. Současná Pevnost není čtvrtí, která je uzavřena pouze mezi hradbami, ale je 

obestavěna rodinnými domy se zahradami. 

Pevnost je komunikačně se zbytkem města dobře propojena, úředně spadá pod 

Město, ale současně je samostatnou „jednotkou“, která žije „vlastním“ životem. Městské byty 

jsou přiřazovány Romům i mimo Pevnosti. Jsou to byty poblíž výpadových silnic z města. V 

současné době (alespoň dle respondentů) zde žijí především Romové, kteří nejsou v 

příbuzenském vztahu s Romy v Pevnosti. Pro nás je rozhodující Pevnost, kde žije převážná 

část romské komunity. V Pevnosti je jak základní škola, tak základní praktická škola.53 

Základní škola je typická panelová budova z přelomu 70. a 80. let. Běžně je 

obyvateli Pevnosti nazývána Nová. Je situována na okraji města, mimo historické městské 

opevnění. Školu navštěvuje přibližně 350 žáků.54 První stupeň navštěvovalo asi 16 romských 

žáků, na druhý stupeň jich docházelo 5. Dle slov zástupkyně ředitele55, v devátých, posledních 

ročnících nebývá nikdo (z romské komunity). 

Základní praktická škola56, o které Romové mluví jako o „staré“, „naši“, „ta co je 

tady“, je lokalizována uvnitř městského opevnění, v historické části města. Romské děti do ní 

nemají daleko. Školu navštěvuje asi 90 dětí, z toho je 60 dětí romských. Škola má přípravnou 

třídu pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, v níž je zapsáno 13 dětí a polovina 

z nich pochází z romské komunity. 

  

                                                 
53 Údaje pocházejí z počátku výzkumu z roku 2005, jsou zaokrouhlené a přibližné, rok od roku se mění, 

jde spíše o poměry čísel. 
54 Na každém stupni je 10 tříd. 
55 Rozhovory se zástupkyní ředitele 4. 11. 2005 a 14. 11. 2005. 
56 Na 1. stupni je 30 žáků z toho 25 Romů na 2. stupni 45 žáků z toho 31 Romů. 
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4.2 ELIŠKA (NEJSME VŠICHNI STEJNÍ) 

Tento text není zaměřen přímo na vzdělání, ale jeho obsahem je analýza životního 

příběhu vlivné romské ženy, zachycení toho, jak jedinec vytváří svoji identitu a jak se 

identifikuje či distancuje od  určité společnosti. K napsání tohoto textu mne inspiroval článek 

Francesky Gobbo Cultural Intersection: the Life story of a Roma Cultural Mediator. (Gobbo, 

2004). 

V květnu 2005 jsem se na půdě zvláštní, nyní základní praktické školy seznámila 

s dvěma sociálními terénními pracovnicemi; s Eliškou (pocházející z romské komunity) a s 

Blankou. Eliška je významnou představitelkou místní romské komunity, tento rok (2007) je jí 

57 let a chystá se odejít do důchodu. 

Obě terénní sociální pracovnice mi přislíbily průvodcovství v lokalitě výzkumu. Svůj 

slib splnily a současně mne nechaly nahlédnout do svých myšlenek a práce. Pozvaly mne do 

ženského klubu, který zde v roce 2005 fungoval; vypomáhala jsem v dětském volnočasovém 

kroužku, jenž v současné době přerůstá v nízkoprahové zařízení. Uváděly mne do rodin a 

asistovala jsem při sběru dat pro sociologický výzkum, který inicioval městský úřad. 

V případech, že šla Eliška na návštěvu se mnou, nezdráhala se a velmi často 

prezentovala své názory. Téměř vždy dávala jasně najevo, co si myslí, a modelovala názory 

členek/členů komunity. Většina z nich vyjadřovala souhlas s jejími myšlenkami. Nevšimla 

jsem si, že by s ní někdo za její přítomnosti polemizoval. 

Obsahem jejích vyjádření byly aktuální novinky z komunity, informace z městského 

úřadu a jejich interpretace. Někdy v podstatě dávala pokyny, jak se mají její klienti zařídit, 

informovala je o možnostech ubytování a podobně. Současně monitorovala stav 

v jednotlivých domácnostech. Tím plnila funkci terénní sociální pracovnice. 

V čem jako terénní pracovnice selhávala, bylo, že působila jako zdroj informací o 

členech komunity vzájemně. Jakoby zapomínala na své úřední postavení a přenášela 

informace z jedné rodiny do druhé, informace, které slouží k sociální kontrole. Zjednodušeně 

by se dalo říci, že volně přecházela z role TSP do role hlavy komunity, která je odpovědná za 

její „existenci“, „prosperitu“, „dobré bytí“. 

V tomto ohledu bylo namířeno její vystupování i směrem ke mně, prezentovala se 

jako reprezentantka komunity, která je odpovědná za její chod, stav, životní úroveň. Současně 

dávala najevo, že svoji komunitu přesahuje, a to konexemi s místním úřadem i komunikací 

s ostatními romskými komunitami a i vztahy s „Prahou“, s ministerstvem práce a sociálních 

věcí apod. Během výzkumu jsem měla možnost vidět ji jako ustaranou ženu-matku, jako 
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akční lokální političku a jako reprezentantku na vyšší politické úrovni. Ona sama se 

prezentovala především jako přísná, pracovitá žena s pevnou vůlí, která musí mít „vše pod 

kontrolou“. 

Můj příchod ostatním odůvodňovala, jako, že „chci napsat knihu o tom, že nejsou 

všichni Romové stejní, že jsou také lepší Romové“ a že se zajímám o to, jak chodí děti do 

školy. Zprostředkovala mi setkání i s rodinami, do kterých odmítala vejít. Do nich jsem 

vstupovala sama či s druhou terénní pracovnicí. Lze říci, že některé mé rozhovory s dalšími 

informátory probíhaly pod její kontrolou. 

Eliška tvrdila, že až na výjimky jsou v místní romské komunitě všichni příbuzní, a 

protože jsem se chtěla v této komunitě lépe zorientovat, poprosila jsem ji, zda by mi 

nevyprávěla o své rodině, o tom, jak přišla do městečka, o své životní dráze, o tom, jak se 

stala sociální terénní pracovnicí.57 

4.2.1 Rodinný původ 

Eliščin otec i matka pocházejí z východoslovenských romských osad. Do Čech přišla 

Eliščina rodina po válce. Jejich příchod je spojen s příběhem o vyhnání. 

„D ědu, otcova otce, zabili kulaci, matka s otcem se museli skrývat v lese, a tak raději 

odešli do Čech.“  

Co se týče prarodičů, Eliška nepoznala ani jednoho ze svých dědů, u obou tvrdila, že 

zemřeli za války.58 V jejím životě hrála roli matčina matka, která s nimi žila v Čechách. Ta 

byla původem Maďarka a hovořila maďarsky.  

V Čechách se rodina dle Eliščiných slov pohybovala „po celé republice“, vzhledem 

k tomuto tvrzení je poněkud zvláštní, že se její sourozenci rodili pouze ve východních 

Čechách. V roce 1955, jako jeden z prvních Romů, koupil Eliščin otec v místní lokalitě dům a 

celá rodina se zde definitivně usadila; to bylo Elišce 5 let a měla dva starší sourozence (bratra 

a sestru) a mladší sestru. Do tohoto domu se postupně přistěhovávali příbuzní z matčiny i z 

otcovy strany. To dovedlo otce ke koupi druhého domu, kam odešel se svou nukleární 

rodinou. I tato rodina však byla velmi početná, a tudíž nakonec došlo k stavbě třetího domu, 

v němž nyní žije Eliška s rodinou své dcery.59 

                                                 
57 Hlavní rozhovor, z kterého čerpám, se odehrál 25. 4. 2006 v kanceláři. Pokud se bude jednat o citace 

z jiných situací a rozhovorů, budu je pasportizovat. Zkratka mého jména je ML. 
58 Eliška: „Jestli víš, jak byla ta maďarská válka.“ 
59 Eliška: „Nejdřív táta koupil barák, právě tam dole to bylo asi v 55. roce, mně bylo 5 let, když jsme se 

sem přistěhovali, mně je teď 56,… jak bydlej ty H..., víš, jak je nábytek naproti nim na tý hlavní… ulici…“ 
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Eliška pochází z početné rodiny, měla celkem 12 sourozenců.60 Na Slovensku se 

matce narodily dvě děti, které zemřely ještě před cestou do Čech „za války“. Poslední sestra 

se narodila v roce 1966. Eliška tvrdí, že matka nechodila do práce, protože byla nemocná, ale 

zdá se, že pravou příčinou bylo její permanentní mateřství a starost o velikou domácnost. 

Jako malé dítě se pohybovala v trilingvním prostředí.61 Matčina matka mluvila 

maďarsky, její matka hovořila „východňársky“ a otec česky. Romsky se u nich nemluvilo. 

Eliška podotýká, že i tak se jí ve škole tyto jazyky do učení pletly a že jakmile babička odešla 

z jejich rodiny, tak maďarštinu zapomněla. Je proti tomu, aby se romština vyučovala ve 

škole.62 

                                                                                                                                                         
… tak tam byl ještě jeden barák a tam jsme bydleli my, a protože rozšiřovaly koleje, tak ten barák nám 

proplatili a my jsme se vystěhovali a koupili jsme ho právě, jak je autobusový stanoviště, po schodech bys šla 
nahoru, vedle toho S..., hajzla jednoho, tak tam jsme to koupili, a tam jsme bydleli. Pak nás bylo hodně, tak my 
jsme s tátou postavili, když jdeš do parku, jak se jde do Karosy a parku, tak tam jsme měli postavenej barák. No, 
ale když byly prázdniny, tak moji sourozenci všecky nosili děti k mámě, ale tam bylo peklo, když ty děti přišly tak 
to bylo hrozný, protože všecky chodily do práce, a děti ze školy nebo z domu chodily tam. No, tak jsem si 
postavila tady a v 81. roce jsem se odstěhovala, přestěhovala do Pevnosti.“ 

ML:  „To byl dům, v kterým bydlíte teďkon?“ 

Eliška: „Jo.“ 

ML:  „Počkej, tys říkala, že jste ho stavěli s tátou, ty s to, bylo, myslela s manželem? 

Eliška: „Ne, s tátou, já jsem měla dva baráky.“ 

ML:  „První byl s otcem a jeden byl…“ 

Eliška: „Táta bydlel dole, my jsme bydlely nahoře, furt tam byly tyhle srazy, že ty děti, a dcera byla po 
operaci.“ 

60 Eliška: „Nás bylo, jako 13 živých nás ještě je… nás bylo 11 nebo 12 holek, no tak (nyní) 11, protože 
brácha umřel a sestra umřela. No a tamty sestry dvě umřely ve válce, my jsme měly M a H a ty umřely ve válce a 
ty byly ještě před bráchou, před R a před ZV, a pak ještě jeden kluk umřel a ten se jmenoval F, ten byl se ZV 
dvojčata a ten umřel na zánět mozkovejch blan.“ 

ML:  „Ty jo, ta maminka dostala…“ 

Eliška: „No a to ještě kolik měla potratů…“ 
61 Eliška:…„protože romsky jsme neuměly, maďarsky jsme uměly, ale to jsme nemluvily, to taky už 

neumím, protože to hrozně komplikovalo děckám, já to poznám podle sebe, když babička u nás žila, mluvila 
maďarsky, máma ta mluvila východňársky a táta mluvil česky, takže my jsme doopravdy pak byly tak zmatený, že 
když babička, si ji vzal bratr maminky do Trutnova, tak ta maďarština nám úplně vypadla z hlavy. Máma, ta v 
životě nemluvila romsky, protože neuměla, ale zase mluvila východňársky, což my jsme se to naučily, problémy 
nám to ve škole dělalo,… tam je všechno v měkčině a tady je v tvrdým jazyku, takže, co u nás bylo na ci, tak tam 
bylo měkký, ale některý slova český byly v tvrdým. Takže dost nás to, dost nás to, byly jsme zmatený z toho.“ (11. 
11. 2005; 2. rozhovor v rodině B). 

62 Eliška: „Maj s tím problém, ještě kdyby romsky do toho jako měli plíst.“ 

B: „myslím si, že by…“ 

Eliška: „já jsem toho názoru taky, že bych nebyla ráda. Ten Ščuka s tím tehdy přišel, ale on zapomněl, 
že on, celá rodina, romsky mluvil, ale u nás se romsky nemluvilo, my jsme ty děti připravovali na český jazyk a 
ne na romský, takže si myslím, že jako by nastal problém jak doma, tak i ve školách.“ 

B: „Já si to taky myslím, že by to bylo jako…“ (11. 11. 2005; 2. rozhovor v rodině B). 
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Eliška na své děti mluvila zásadně česky. Je třeba podotknout, že její čeština je 

v podstatě srovnatelná s lidmi z majority, kteří mají stejně jako Eliška základní vzdělání. 

Některé jazykové chyby, které během rozhovoru udělala, byly způsobené nedostatečnou 

„odbornou“ slovní zásobou. Občas si vtipně vypomohla výstižným „novotvarem.“ Někdy se jí 

stalo, že použila jiný tvar flexibilních slov. A v její řeči je možné zaslechnout kratší délky 

vokálů. Nicméně její čeština působí česky a je ovlivněna východočeským dialektem. 

Během výzkumu jsem ovšem zažila, že běžně měnila jazykový kód, podle toho 

s kým mluvila a o čem mluvila. V případě, když hovořila s ženou synovce, o jejím rodinném 

původu (pochází z východního Slovenska a také mluví bez problémů česky), společně 

přepnuly do „východňárštiny“. Pokud hovoří se svým mužem, který mluví „záhorácky“ 

(západoslovenským dialektem), tak občas používá slovenské vsuvky, jakoby sledovala jeho 

dialekt a přibližovala se mu. Čeština jejich dětí a vnoučat je naprosto běžná obecná čeština, 

nedá se mluvit o žádném zvláštním, romském či slovenském etnolektu češtiny. 

V rozhovorech s Eliškou lze zaslechnout termíny, které pocházejí z komunistické 

minulosti jejího otce a vůbec ze situace v Československu po roce 1948. Stojí za povšimnutí 

termín „kulaci“, který odkazuje na 50. léta a komunistický diskurs, který informátorka 

používá. Pojem „kulak“ napovídá, že mohlo dojít k nějakému vážnému konfliktu mezi 

sedláky – kulaky a rodinou Elišky, která ještě nebyla na světě. Také je třeba dodat, že 

v Čechách byl Eliščin otec komunistickým funkcionářem, který měl poměrně vysoké 

postavení, byl zástupce ředitele v jisté továrně. „Náš dědek byl komunistický kápo,“63 vyjádřil 

se synovec64 Elišky. 

Komunistická politika řešila „cikánskou otázku“ především jako sociální problém, 

bez ohledu na kulturní specifika Romů. A i Eliška každodenní starosti romského obyvatelstva 

řeší především ze sociální stránky. 

4.2.2 Vzdělání a zaměstnání 

Eliška chodila osm let na jedenáctiletou školu a od té doby pracovala v dělnických 

zaměstnáních.65 Často se také při rozhovorech vracela k tomu, jak chodívala sbírat různé lesní 

                                                 
63 Nejstarší Eliščin bratr po absolvování osmi let jedenáctileté školy nastoupil na vojenské učiliště. Před 

rokem 1989 studovaly na vojenských školách především děti z komunistických rodin.  
64 Data poskytla Petra Vítová. 
65 V patnácti letech nastoupila do textilní továrny (přadlena, jsem dělala, jsem na přádelně), zde 

pracovala do osmnácti let; pak sem dělala v drůbežářských závodech, ty zrovna otevřely, ale vrátila se zpět do 
textilního průmyslu. Do Juty (textilky) nastoupila i po mateřské dovolené, když se přestěhovali do Pevnosti, 
začala pracovat v místní mlékárně.  
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plody: borůvky, šípky nebo jak nosila obnošené šatstvo po kolegyních z práce, protože stavěli 

dům a musela šetřit. V rozhovorech se často vracela k motivům práce, a to jak k zaměstnání, 

tak k domácím pracím. Tvrdí, že s dcerou byla půl roku po jejím narození doma a pak opět 

nastoupila do práce. Na popud svého manžela se v 90. letech 20. století přihlásila do kurzu 

pro sociální terénní pracovníky, který úspěšně zvládla.66 

4.2.3 Manželství a rodina 

Eliščin budoucí muž přišel ze Slovenska v roce 1967 za zaměstnáním. Ona se s ním 

seznámila v roce 1968. Dva roky spolu žili v obci jejího muže na západním Slovensku. 

Nicméně život na Slovensku Elišce nevyhovoval. Její tchýně byla alkoholička, což bylo pro 

všechny velmi náročné a současně pociťovala ze strany majority vyšší míru rasismu než 

v Čechách. Eliška se tedy s mužem vrátila zpět do Čech a v roce 1981 se nastěhovali do 

domu, v němž dodnes žije. 

Její manžel je politicky aktivní; je městským zastupitelem za sociální demokracii a 

vede rodinnou firmu provozující stavební a kopáčské práce. V rámci města je zodpovědný za 

odbor technických služeb, jehož zaměstnanci jsou většinou Romové, spíše romské ženy.67 

Rodina také opravila staré byty, které nyní pronajímá.68 

Dá se říci, že se jedná o rodinu, která je na vysoké ekonomické úrovni, a tím 

přesahuje většinu místního obyvatelstva, nejen romského. 

                                                                                                                                                         
Eliška: „Já jsem byla na mateřský, s dcerkou jsem byla jen půl roku, holka, pak jsem šla do práce, ona 

šla do jesliček…. No, to bylo, to ti řeknu, jeden do školy, dva do školky a ona do jesliček. No a od tý doby furt 
dělám, to už jsem se na mateřskou nedostala.“ 

66 ML: „ Jak tě to vůbec napadlo jít studovat?“ 

Eliška: „No, já jsem nechtěla, to manžel, ...manžel mi říkal, no hele Eliš. My jsme byli totiž tři na týhle 
škole, jenže K. to nedodělal, ten silnej, ale V. to dodělal a já taky.“ 

„Byli jsme s tím Fendrichem, ministr… Ne, my jsme byli propojený se všema, my jsme se znaly se všema 
s Fendrichem, Gjuričovou, my jsme se znali…, profesorka Červeňáková tam byla, vždycky zavolali z  těch, my 
jsme si to zapisovali, nebo natočili, s paní Davidovou, paní Hübschmanovou, na Karlově Univerzitě jsem byla 
několikrát s paní Bačovou, ty profesoři mě taky znali, ježiš paní, co tady děláte? Ta Šiklová, Jiřina Šiklová, i s ní 
se znám, ona je ale správná, ona mne právě povídala, kdybych našla nějakou šikovnou studentku nebo kluka… 
bylo hodně lidu, který nám chtěli pomoc, teď už na nás kašlou, takže já jsem se znala s takovýma lidma.“ 

67 Ženy provádějí především venkovní úklidové práce. 
68 Eliška mne prováděla po Pevnosti, kde jsou staré vojenské budovy z 18. století. Některé jsou 

v dezolátním stavu a město je prodává soukromníkům. Eliška mi ukazovala dům, který „koupila a opraví ho“. 
Přestože to je záležitost jejich rodinné firmy, vyjadřuje se v 1. osobě čísla jednotného, jakoby to byla pouze její 
záležitost. Zmiňuji se o tom, protože skoro vždy, když se mluvilo o domech, jejich stavbě a opravě, tak 
nepoužívala slovo my (ve smyslu já a manžel), nýbrž hrdé „já“. 
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4.2.4 Výchova a vzdělání dětí 

Elišce se narodily celkem čtyři děti, tři synové a dívka. Její potomci jsou v současné 

době dospělí69 a mají své rodiny. Všichni byli dáni do učení, vyučili se, jen poslední syn (R3, 

předposlední dítě), nemohl dokončit své vzdělání, protože pomáhal v rozbíhající se firmě.70  

V současné době dva synové pracují v rodinné firmě, měla by jim i připadnout jako 

dědictví. Jeden si založil svůj vlastní podnik a z dědictví byl vyplacen. Dcera prodává ve 

„zlatnictví“, které ji také má v budoucnosti zůstat.71 Všechny svoje děti se snaží Eliška 

společně se svým mužem hmotně zajistit a všem dětem postavili či pomohli stavět vlastní 

domy.72 

Již při prvním setkání Eliška73 demonstruje autoritativní styl výchovy. Chce před 

zástupkyní ředitele praktické školy ukázat, že má situaci ve své rodině a potažmo v místní 

komunitě ve svých rukou:  

„Moji kluci jsou ženatý a já je vezmu vařečkou, platí to na ně, i na vnoučata… jaká 

je… utrhla kytky!“ Dozvěděla jsem se, že její děti jsou vyučené; jeden syn je „vyučený 

stavební práce, další Vysoké Mýto karosář,“ dcera je „švadlena; máme rodinný podnik a 

máme je všechny pod kontrolou. Nevěsty jsou na mateřský“ – jedna je vyučená „kuchař-číšník 

a druhá cukrářka.“ První snacha (učitelka na základní praktické škole) „taky vypomáhá 

v rodině. Zeť je z Nevady a pracuje v Nedalekém Městě v tiskárně.“  
                                                 

69 Narozeny v letech 1970-1976. 
70 Eliška: „B. je vyučená švadlena a R3. má nedodělanou karosářskou, autoklempíř, protože on se učil  

ve Vysokým Mýtě autoklempířem a skončil. Protože, když jsme začli podnikat, no tak všecky šli s manželem dělat, 
že jo. No, R2 se teď osamostatnil, teď je sám soukromník,… má zedničinu, má chodníky, prostě, on je víc od 
stavebnin, koupelny obkládá, takovýhle věci.“ 

ML:  „Má i svoje zaměstnance?“ 

Eliška: „Sám, teď si přibral ňáky dva kluci, ten jeden je po vyučení a… no a ten druhej, ten mu 
vždycky… no, on začal měsíc teprve.“  

ML:  „Nezlobil se manžel, že… naštvanej?“ 

Eliška: „Ne, manžel, jako my jsme rádi, že šel to, on dost pil, víš, s ním byly právě jako dost problémy, 
pak šel na to léčení, když se vrátil z toho léčení, musím zaklepat na železo, tak on přestal chlastat. No a tak jsem 
říkala manželoj to, ať seká latinu, tak jsme mu dali auta k dispozici, když potřebuje, tak i bagr mu půjčíme, 
veškerý nástroje. Peníze jsme mu dali, aby mohl začít. No, tak si myslím, že snad bude dobrej.“ 

71 Obchod nazývá zlatnictví, ale mimo šperků se zde prodávají různé upomínkové předměty a 
galanterie. Není mi zcela jasné, jak je to s vlastnickým vztahem k tomuto obchodu. Eliška a její muž platí za 
dceru nájem za tento obchod a mimo to jí dávají měsíčně 15 tisíc korun kapesného. (Rozhovor s blízkou osobou 
Elišky, září 2007). 

72 Eliška: „R2 jsme vyplatili, B. necháme mít zlatnictví a R3 s R1 budou mít firmu, baráky jsme jim taky 
nechali všem postavit, takže každej maj barák, vlastně ještě jeden barák je na víc, vnoučata maj taky baráky 
k dispozici, když se budou chtít vzít. T. (vnučka), ta se ani tak brzo nevdá, ta je opravdu typ studentky. Zajištěný 
maj byty všecky, vždycky maj postavený baráky, že u nich jedno z těch dětí u nich může bydlet.“ 

73 18. 4. 2005 Rozhovor jsem si pouze zapisovala, takže nemám situaci zachycenou interakčně, spíše 
jsem si poznamenávala informace. 
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Ani jedno z jejích dětí nevstoupilo do manželství s Romkou či Romem. První syn R1 

se oženil s Češkou, se středoškolským vzděláním, která učí na základní praktické škole.74 

Druhý syn R2 (vyléčený alkoholik) si vzal také Češku, vyučenou cukrářku, bývalou 

spolupracovnici Elišky ze závodu na oplatky, kterou mu sama vyhlédla a která má stejné 

křestní jméno jako ona. Třetí R3 si vzal dívku, jejíž matka je sice Romka, ale ona svou 

etnicitu jako romskou nevnímala, dokud se neprovdala. Eliščina dcera se vdala za afro-

Američana. Eliška má celkem devět vnoučat, když se na ně podíváme, uvidíme pestrou řadu 

od nádherné nordické blondýny s vlasy do pasu k černošské krasavici s kudrnami svázanými 

do copánků. 

Eliška je na svá vnoučata velmi hrdá a chlubí se jejich školními úspěchy. Má o jejich 

školní situaci přehled a zasahuje do jejich školního života. Také má různé představy a přání o 

tom, čemu by se vnoučata měla věnovat. 

Nejstarší vnučka T. (dcera R1) studuje na výtvarné střední škole a uvažuje o tom, že 

se přihlásí na vysokou pedagogickou, obor historie a výtvarná výchova, další vnučka K. 

(dcera R2) je na odborném učilišti, obor kadeřnice, ostatní dle jejích slov bravurně či poměrně 

neproblematicky zvládají základní školu. 

V místní základní škole si o ní a o její rodině zástupkyně nedovolí říci nic špatného. 

Domnívám se, že zástupkyně ředitele základní školy mi umožnila provádět výzkum na škole 

jen na základě toho, že Eliška věděla o mém výzkumu. Nicméně mi konexe s Eliškou dveře 

školy zavřela po prvním konfliktu, který se mezi dítětem, rodiči a učitelem objevil. Vedení 

školy nebyl lhostejný můj úzký kontakt s komunitou a zneklidňovala jej nemožnost udržet 

pod kontrolou informace, které mám o dění ve škole.75 Ve škole jsou členové Eliščiny rodiny 

vnímáni jako ti, kteří jsou zvyklí pracovat. Některá z vnoučat nebyla identifikována jako 

Romové. 

4.2.5 Rodinná zátěž 

Na první pohled je zřejmé, že nikotinismus je v komunitě velmi rozšířený. 

V literatuře, která se zabývá životem Romů a jejich historií a kulturních hodnot tvrdí, že mezi 

ženami kouření nebylo běžné. (Lacková, 2002) Eliška tvrdí, že ani její maminka a tety 

nekouřily. Ovšem ze sourozenců jsou nekuřačky jen dvě. Konkrétní důvod svého nekuřáctví 

mi nesdělila, ani její muž nekouří, ovšem ten k tomu má vážné zdravotní důvody. Eliška je 
                                                 

74 Snacha: „Oni sice (Romové z komunity) říkají, že jsem jejich, ale já nejsem Romka, ani se za ni 
nepovažuju.“ 

75 Zástupkyně mne žádala, abych jí řekla, co jsem si o škole zapsala a ukázala ji svoje zápisky. To jsem 
samozřejmě odmítla. Značně ji to rozezlilo. 
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mimoto zapřisáhlá odpůrkyně alkoholu. Nedovoluje (alespoň na verbální, demonstrativní 

úrovni), aby její manžel konzumoval alkohol. Oproti tomu jsou všechny Eliščiny děti silnými 

kuřáky a jeden z jejích synů R2 úspěšně prošel alkoholickou léčbou, poté se osamostatnil a 

založil si vlastní firmu. Nicméně stále je materiálně provázaný s rodinnou firmou, která je mu 

ochotná pomáhat, půjčit mu: „auta, bagry, náklaďáky“. Třetí syn R3 je dle blízké osoby 

alkoholik s násilnickými sklony. 

4.2.6 Romství 

Eliška společně se svým manželem deklarují romskou národnost a tvrdí, že se jako 

jedni z mála k své národnosti přihlásili. Ve Městě-Pevnosti si přejí vybudovat romské 

centrum, které by spravovalo občanské sdružení, jehož předsedou je Eliščin muž. Toto 

sdružení zde pořádá každoročně Romfest.  

Eliščino romství, jak jsme viděli výše, nespočívá ani nemůže spočívat ve vztahu 

k mateřskému jazyku, k romštině jako ke kulturní hodnotě, která by měla být zachována, ale 

je spojeno s citovou loajalitou ke skupině a ochoty pomoci si v rámci této skupiny v obtížné 

situaci. 

Eliška tvrdí, že Romové jsou spojeni daleko pevnějším poutem než Češi. Toto 

propojení nazývá „citovým lanem“.76 V podstatě se jedná o vyšší míru solidarity, kterou 

dokládá tak, že pokud někdo ublíží Romovi, tak se za něj všichni Romové postaví. Důležité 

je, aby se člověk, který po vizuální stránce je považován za Roma, k Romům hlásil, pokud se 

nedeklaruje jako Rom, nemůže počítat s pomocí.  

Těžko doložit, zda je tato loajalita příbuzenská či nikoli, nicméně přesahuje hranice 

lokality, což je dané zvýšenou možností mobility; vlastnictvím aut, mobilů. Takováto mobilita 

a možnost rychlé reakce nebyla před patnácti lety myslitelná. 

Eliška veřejně prohlašuje, že Romem se může stát i ten, kdo se jím nenarodil, 

poukazuje tak na otevřenost romské komunity a na širší solidaritu. O své 1. snaše, která učí na 

praktické základní škole, mluví tak, že jsem se domnívala, že je Romka: „Naší V. (děti) 

neprotestujou, bílou učitelku pošlou do pr…, protože se jich bojí.“77 Člověk, který byl takto 

akceptován, se sám za Roma nemusí považovat: „Mám to snazší, říkají, že jsem jejich, ale já 

                                                 
76 Pokud je toto tvrzení pravdivé, tak jen dokazuje fakt, že vědomí etnicity vzniká během primární 

socializace, kdy je spjato s emocionální rovinou. Eliščino „citové lano“ lze vyjádřit romským termínem romipen 
(romství, romská kultura, tradice). (Hübschmanová, a další, 2001 str. 238). 

77 18. 4. 2005 
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Romka nejsem.“78 Dokonce se s Eliškou shodne v tom, že není nutné, aby romština byla 

používána jako úřední jazyk či byla vyučována ve škole. K tomuto názoru ji nevedou 

racionální důvody, které deklaruje Eliška, ale nacionální: „Tak žijou tady, tak ať mluví česky.“ 

Romské dívky, ženy a děti, zcela běžně používaly slovo cigán, cigánka či počeštělé 

cikán, cikánka. A svoji situaci řešily z genetického hlediska. „Cikánkou jsem se narodila, tak 

co s tím udělám?“79 Děti běžně řeší problém, „jsem polocikánka, tak co mám dělat?“ 

„Market, vadilo by ti, kdybys měla mámu cigánku?“ 

Pojem cikán/cikánka v nepejorativním významu byl používán neveřejně, v intimní 

situaci, kdy respondenti řešili svou etnickou identitu. Podobná je i vyhraněná situace, kdy 

Eliška popisuje furiantsky střet s klientem: „Š. na mně řval:,seš taky cigánka‘, a já na 

něho:,Já jsem taky cikánka, ale na lepší úrovni než ty,‘ on:,Kde mám sekeru!‘ Oni rušej noční 

klidy, hrajou na harmoniky, nechám zastavit sociální dávky, když…“80 

Pojem cikán je Eliškou používán v pejorativním významu ve spojení špinavý cikán. 

Většinou jsou Eliškou takto označováni nepříbuzní, neloajální Romové s nižším sociálním 

statusem, kteří dělají ostatním Romům „ostudu“. Nicméně se zdá, že se jim nedá zcela upřít 

participace na romství, protože dělící čáru mezi dvěma etniky tvoří označení Čech, Češka. 

Řekne-li Eliška či kterákoli jiná osoba z romské komunity: „No, ta češka.“81 Lze místo Češka 

či Čech dosadit nějakou inzultaci. To neplatí o označení jiných národností, jako např. Němec, 

to je vnímáno jako označení příslušníka jiného státu. Je-li příslušník majority označen, „jako 

Čech, ale jinej“ či dokonce „lepší; taková jiná Češka“, jedná se jistě o lichotku; osoba je 

považována za důvěryhodnou.  

Být Romem je v České republice jednoznačně stigmatizující atribut, není divu, že se 

Eliška distancuje od toho, co považuje za stigmatizující a neustále prezentuje to, že nesplňuje 

stereotypy, které jsou o Romech zaběhnuté. Např., že „Romská žena nebude nikdy chodit do 

práce“82 nebo se tvrdívá, že se Romové nedokážou starat o majetek a plánovat. Snaží se i 

bořit stereotypy, které se týkají vztahu Romů k hudbě, k tanci, a to, že jsou více než majorita 

závislí na alkoholu a drogách. 

                                                 
78 1. snacha o svém učení romských dětí. 
79 9. 6. 2005, ženský klub 
80 18. 4. 2005 
81 Malé č u vlastního jména Čech, Češka používám záměrně, protože odpovídá situaci, kdy češi mluví o 

cikánech. 
82 Tak se vyjádřila ředitelka jedné základní školy, která má pozitivní zkušenosti s romskou rodinou. 

Podobně se vyjadřovalo mnoho členů majority ze školního prostředí. (Data z roku 2005). 



56 
 

Eliška, co se týče hmotného zabezpečení a jazyka plánuje do budoucnosti, ani ne tak 

své, jako svých dětí a jejich potomků. Chce, aby její děti a vnoučata byly zajištěny a měly 

stejný přístup k ekonomickým zdrojům jako členové majoritní společnosti. 

Jak již bylo řečeno, Eliška je zásadně proti tomu, aby se romština vyučovala ve 

škole. Odvolává se na situaci, ve které se nacházela jako dítě. Doma se mluvilo třemi jazyky a 

čeština a slovenština se jí ve škole „míchaly“ . Eliška považuje za chybu, že mnozí lidé doma 

používají „východňárštinu“ a že nemluví s dětmi česky. 

Místo romštiny, která se jí zdá pro budoucnost spíše jako omezující faktor, propaguje 

pro Romy výuku anglického jazyka v doučovacím klubu pro děti.83 Stejně tak si přeje, aby 

cizí jazyky studovala i její vnoučata. 

Tím, jak soustředí majetek do vlastnictví nemovitostí, se tak váže na konkrétní 

lokalitu. A přes veškerou sociální, ekonomickou, politickou vázanost se zdá, že je jí tento 

prostor malý. Furiantsky mluví o tom, že ona tady být nemusí. Někdy jí jsou nepříjemné 

tlaky, které musí překonávat vzhledem k úřadům a tvrdí: „no tak ať naložej všechny Romy 

z Pevnosti do autobusu, všechno nám v cizině zaříděj, zaplatěj bydlení a my se tam klidně 

odstěhujem. My tady vůbec nemusíme bejt.“ 

Z jejích slov jasně vyplývá převaha, nepředpokládá, že by si ji někdo mohl dovolit 

vykazovat z „jejího“ území. Eliška je silnou reprezentantkou lokální romské komunity a 

majorita respektive reprezentanti majority s ní musí počítat.  

4.2.7 Shrnutí 

Setká-li se člověk s Eliškou, nemusí se mu na první pohled zdát jako komplikovaná 

osobnost. Jakmile člověk ji a vztahy, které vytváří, pozná blíže, objevuje se mnoho 

kontrastních detailů, které nakonec pisatele donutí k simplifikaci osobnosti. 

V zásadě si můžeme v její osobnosti všimnout dvou zásadních momentů: 

dostředivého - neboli pozitivní identifikace s romskou komunitou a odstředivého - touhy 

uniknout z „dané situace“. Tento dostředivý moment nutí Elišku jako mocnou ženu, která se 

plně identifikuje s určitou skupinou k sociální kontrole této skupiny. Fungování a pozitivní 

prezentace je prezentace Elišky samotné. V tomto momentu je Eliška totožná s touto 

komunitou a netřeba se divit, že určité střety s úředníky v ní vyvolávají vztek a bojovnost. 

Tento dostředivý moment upevňuje romskou komunitu zevnitř a patří k němu i negativní 

                                                 
83 Angličtina je vyučována na ZŠ Pevnost od první třídy. 
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vymezování se vůči Romům na nižší socio-ekonomické úrovni (či jinak nevyhovujícím) a 

vůči cizincům. 

Druhý - odstředivý - impuls pravděpodobně způsobil to, že je nyní Eliška vnímána 

jako „mocná žena“. Její boj proti danosti, který je ilustrován stavěním vlastního domu, když 

původní dům byl přeplněn, nastoupení do nově otevřeného podniku, uniknutí z matrilokality 

manžela, společné založení firmy, studium. Postavení reprezentantky a „matky-královny“ ji 

umožňuje i navazování reprezentativních vztahů mimo komunitu.  

Souhrou těchto momentů se Eliška dostala do pozice, kdy permanentně zosobňuje 

rozšířenou rodinu, kterou současně musí mít pod kontrolou, aby nemohla pošpinit její „čest“. 

Tato kontrola má s největší pravděpodobností neblahý vliv na její potomky, kteří nemají 

možnost opustit svět, jenž je definován jejich matkou. Pro únik z tohoto světa ohraničeného 

její osobností pak je alkoholismus či násilnické chování k manželce.84  

Eliška celou svou reprezentací bojuje proti negativnímu obrazu Roma, který ho 

představuje jako asociální osobu. Snaží se, aby sociální či etnické stigma nebylo stigmatem a 

v této pozici se najednou „silná a mocná“ Eliška stává daleko zranitelnější. 

Zaměstnání terénní sociální pracovnice ji napomáhá starat se o obraz komunity, a 

aby mohla lépe čelit stížnostem z majority, nepodporuje aktivity, které by mohly být 

považovány za romské a negativně vykládány. Mezi ně patří třeba hudební či taneční kroužek 

v dětském volnočasovém klubu. Současně lpí na pečlivém uklízení v tomto klubu. 

V jejím hodnotovém systému se odrazila asimilační politika komunistického režimu, 

která mimo jiné způsobila, že Romové z velké části ztratili svůj jazyk. Eliška tuto politiku 

propaguje dál a stejně namísto etnicity klade důraz na sociální problematiku spíše než na 

etnickou.85 Zde vidím odpověď na otázku, proč Eliška neusiluje o určitou obrodu romské 

identity tak, jak je vnímaná některými členy romské elity či romisty.  

Tento boj proti negativnímu obrazu Roma, nechuť být identifikována se špinavými 

cikány společně s vlivem asimilačního procesu dovedl Elišku tak daleko, že si během jednoho 

rozhovoru, který jsme spolu vedly o samotě, zničehonic vytáhla kousek halenky a řekla: 

„Podívej se, vždyť já jsem bílá.“  

                                                 
84 Tuto myšlenku nemohu považovat zcela za svou, první ji vyslovil doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. při 

konzultaci. 
85 Během výzkumu jsem se setkala s respondenty, kteří se vyjádřili v tom směru, že by určitou podporu 

či výuku romštiny uvítali. Sami neviděli, jak tuto myšlenku realizovat. 
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Toto řekla přesto, že její vnoučata jsou barevně velmi variabilní. Tento výrok jen 

dokazuje, že i přes moc, kterou kolem sebe Eliška šíří, tak se jedná o ženu, která si není zcela 

jistá v zakotvení své osobnosti do okolního světa. Do světa, který je minimálně rozdělen na 

dva světy ten „její“, romský a „náš“ český. 

4.3 ROMANKA 

Ve školním roce 2006/2007 jsem měla možnost sledovat po dobu dvou měsíců dění 

ve druhé třídě základní školy. Do třídy chodilo 30 žáků, z toho bylo 8 romských.  

Zdálo se mi poněkud neseriózní ze strany vedení školy, že vytvořilo tak velkou třídu, 

když 1/3 dětí (nejen romských) pocházelo ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Učitel 

vyjadřoval solidaritu s vedením a tvrdil, že mu nedělá problém třídu zvládnout. Faktem je, že 

škola by musela získat finance na dva učitele, a tudíž by byl jejich příjem nižší. Loajalita 

učitele s názorem vedení souvisí s ekonomickou situací školy. Dále uveďme, že na škole 

učitel působil teprve druhým rokem, byl tedy nováčkem. 

Vzhledem k početnosti třídy a vzhledem k tomu, že ji navštěvovali žáci ze socio-

kulturně znevýhodněného prostředí, škola získala finanční prostředky pro asistenta učitele. 

V této funkci se střídaly tři ženy, které učiteli pomáhaly především v hodinách českého 

jazyka, čtení a matematiky. Učitel se vyjadřoval v tom smyslu, že není týmový hráč a že mu 

tento způsob výuky příliš nevyhovuje.86 Musím říci, že jsem si nevšimla nijaké zvláštní, 

promyšlené a předem připravené spolupráce mezi ním a asistentkou. 

Při pozorování jsem se soustředila jak na kognitivní úspěchy žáků, jejich 

psychogenetickou vyspělost, tak na situace, během nichž docházelo k nedorozumění mezi 

jednotlivými aktéry. Zajímala jsem se o jazyk, jaký používají romské děti a jakých chyb a 

nedorozumění se dopouštějí. 

V tomto textu bych chtěla předvést situaci, která podle mne dobře ilustruje, jak 

z drobného nedorozumění se stane záležitost ovlivňující lidský život. Záležitost, která 

podporuje stávající tradici. Týká se romské dívky, řekněme třeba Romanky. 

V minulém roce, kdy Romanka nastoupila do školy, mi matka vyprávěla87, jak je 

Romanka šikovná, jak se připravuje systematicky do školy a jak jí to tam baví. Její třídní 

                                                 
86 Názory učitele jsem získala během pozorování ve škole a běžných neřízených rozhovorů s ním v září 

až listopadu 2006. Velké množství jeho názorů čerpám z rozhovorů, které jsme uskutečnili před závěrem 
školního roku v červnu 2007. 

87 Rozhovor s matkou, 19. 1. 2006. 
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učitelka88 naopak tvrdila, že je nepozorná, neklidná a nemá žádnou domácí přípravu. Nicméně 

je žákyní, která patří na základní školu. Dále podotkněme, že matka absolvovala místní 

zvláštní školu, otec má běžnou základní školu a nedokončil odborné učiliště. 

Romančin učitel (v 2. třídě) používal, jak sám říkal, metodu negativní motivace a 

považoval ji v určitých případech za účinnější než motivaci pozitivní. Jednou z forem této 

negativní motivace bylo, že pokud žák či žákyně nevypracovali úkol, tak jim dal 

nedostatečnou. Po doplnění úkolu byla tato nedostatečná škrtnuta a neovlivňovala celkovou 

klasifikaci. Romanka, která domácí úkoly nevypracovávala pravidelně, nashromáždila mnoho 

nedostatečných. Později, když si úkoly doplnila, tak sešit s nedostatečnými a s doplněnými 

cvičeními ukázala rodičům. Rodiče byli touto skutečností pobouřeni a obrátili se na terénní 

sociální pracovnice.89 Tyto pracovnice společně s rodiči pak přímo oslovily vedení školy, 

s otázkou, proč žákyně dostává neoprávněně „pětky“. 

Na základě stížnosti označilo vedení školy učitelovu metodu negativní motivace za 

nevhodnou, jeho výuka byla podrobena školní inspekci. Inspekce zhodnotila učitelovu výuku 

za chaotickou. Učitel si byl vědom, že v den, kdy byla ve škole přítomna inspekce, byl 

nervózní a výuka se mu nezdařila. Na konci školního roku byl s učitelem ukončen pracovní 

poměr. Důvodem k ukončení pracovního poměru či k neprodloužení pracovní smlouvy byl 

jeho způsob výuky a stížnosti rodičů, že se ho děti bojí. Učitel byl zklamaný, že se za něho 

vedení školy před terénními sociálními pracovnicemi a před rodiči, kteří ho verbálně napadali, 

alespoň formálně nepostavilo. 

Tato příhoda s Romankou vzbudila mezi romskými rodiči paniku a tři další rodiny se 

domáhaly pedagogicko-psychologického vyšetření, aby mohly zažádat o přestup dítěte na 

základní praktickou školu. K těmto přestupům díky intervenci terénních sociálních pracovnic 

nedošlo. Rodiče dívky, která způsobila tuto vypjatou situaci, spolupracovali s terénními 

pracovnicemi, a protože jedna z nich vede doučovací a volnočasový kroužek, tak po dohodě s 

rodiči dávala Romance individuální lekce. Romanka si pod jejím vedením vypracovávala 

domácí úkoly. 

Třídní učitel byl touto pomocí po pedagogické stránce znechucen, zdála se mu 

neodborná a tvrdil, že on vychovává děti k samostatnosti a úkoly, které za ně píše někdo jiný, 

pro něho nemají hodnotu. 

                                                 
88 Rozhovor s třídní učitelkou, 7. 4. 2006. 
89 Jedna sociální pracovnice (Eliška) je jednou z vážených příslušnic romské komunity, druhá není 

Romka (Blanka) a vede doučovací kroužek. Ani jedna nemá pedagogické vzdělání. 



60 
 

Ptala jsem se terénní pracovnice, zda si Romanka píše úkoly sama a ona mi řekla, že 

„ano, že ona ji jen donutí, aby se vydržela koncentrovat a dodělat úkoly až do konce. To, že 

učitel nedokáže.“ 

Rodičům se zdálo, že Romanka chodí na doučování příliš často a vzhledem k tomu, 

že Romanka se bála učitele, tak ji nechali přeřadit na základní praktickou školu, kterou 

považují za domovskou, přátelsky nakloněnou romské komunitě. Romanka se tak vydává ve 

šlépějích své matky. 

Na počátku tohoto konfliktu jsem byla kontaktována vedením také já. Nejprve jsem 

byla tázána na to, co jsem si o škole zapsala (zástupkyně ředitele chtěla dokonce nahlédnout 

do mých zápisků) a pak jsem byla osočena, že navštěvuji školu příliš často a ve třídě trávím 

celý den. Moje přítomnost údajně vadí rodičům (tuto informaci označil učitel jako 

nepravdivou). Zástupkyní ředitele jsem byla vyzvána, abych „v brzké době ukončila svoje 

pozorování, protože žáci jsou pro školu komoditou.“90 

4.3.1 Interpretace 

V tomto případě se nacházeli tito aktéři: dítě-žákyně, rodiče, terénní sociální 

pracovnice, vedení školy, učitel, výzkumnice. V pozadí stojí profesionálové z pedagogicko-

psychologické poradny, romská komunita, obec a školní inspekce, která zastupuje 

Ministerstvo školství. Je nutné mít na paměti, že k této situaci dochází za určitých 

ekonomických a politických podmínek, které vymezují operační prostor jednotlivých aktérů. 

Romanka (žákyně) pochází z rodiny, která nemá zkušenost s podporou dítěte na 

základní škole. Je třeba podotknout, že patřila spíše mezi slabší žáky.91 Pravidelně 

nesplňovala nároky, které škola klade na žáka. V první třídě byla tato situace přijatelná, ale v 

druhé třídě je již počítáno s tím, že dítě je na školu adaptované a chápe nároky na ně kladené. 

Romanka, která se nedokázala plně soustředit na školní výkon a opakovaně nevypracovávala 

domácí úkoly, se tak dostala do svízelné situace a nedokázala vyhovět nárokům učitele. 

Nevěděla si rady, a tak nakonec ukázala svůj sešit rodičům. Rodiče, kteří nebyli obeznámeni s 

tím, že se jedná o klasifikaci, která má donutit dítě pracovat doma, byli zděšeni a kontaktovali 

terénní sociální pracovnice.  

                                                 
90 listopad 2006 
91 Nicméně rodiče dítěte, které pochází z majoritní společnosti a je na podobné intelektuální úrovni jako 

Romanka, by postupovali pravděpodobně odlišným způsobem. Nejprve by se snažili spolupracovat s učitelem, v 
případě selhání spolupráce by vznesli stížnost řediteli. Pedagogicko-psychologická diagnóza by vedla k 
vytvoření plánu vzdělávání, který by měl pomoci k úspěšnému absolvování základní školy. 
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Uvědomme si, že nedostatečná je pro romské dítě signálem k tomu, že může dojít 

k opakování ročníku či k přeřazení na základní praktickou školu. Dostávat nedostatečnou za 

nic92 je rodiči vnímáno jako napadení, agresivní jednání, které v nich vyvolá silnou zpětnou 

agresivní reakci a protektivní reakci, potřebu chránit dítě. 

Sociální pracovnice, které se snaží pomáhat dětem z romské komunity a mají s nimi 

osobní zkušenosti, byly klasifikací učitele také pobouřeny. Protože znají lépe vedení školy a 

jednání učitele se jim zdálo neadekvátní, přímo kontaktovaly ředitele a jeho zástupkyni. 

Učitel jako nováček na škole a nepříliš známý v komunitě93, byl v nevýhodném postavení a 

byl z jednání „vynechán.“ Nebyla mu dána možnost, aby se bezprostředně, aktivně hájil. 

Pro vedení školy je důležitá neproblematická tvář školy. Vhodné je mít vybudovanou 

pověst školy s vyšší úrovní, z níž žáci pokračují ve studiu na středních školách. Každá škola 

se řídí školským zákonem, předpisy, je příspěvkovou organizací, která je zřizována obcí. Pro 

školu je zásadní dobrý vztah s obcí, se zastupiteli a úředníky. Škola potřebuje žáky, díky nimž 

dostává dotace. Pro školu jsou důležití samozřejmě rodiče, kteří děti na školu zapisují. Je 

nutné si uvědomit, že na málokteré základní škole je žádoucí, aby zde bylo větší množství 

žáků z romské komunity. Vedení mívá obavu, že se sníží úroveň školy, tedy počet absolventů, 

kteří pokračují ve vzdělání a škola se stane pro „bílé“ Čechy neprestižní. 

Jedni z důležitých zprostředkovatelů a těch, kdo podávají zprávy o škole rodičům a i 

na městském úřadě, jsou terénní sociální pracovnice.94 Zachovat si jejich přízeň je pro školu 

politicky a ekonomicky žádoucí. 

Naopak učitel, který na škole působil krátce a není „domorodcem“, byl obětován, 

jako ten „špatný“. V celé kauze posloužil jako příklad exemplárního trestu pro ostatní učitele. 

Výzkumnice musela odejít jako nepohodlná svědkyně a zdroj informací pro terénní sociální 

pracovnice95 a pro romskou komunitu. Též je nekontrolovatelným zdrojem informací pro širší 

veřejnost. 

Zajímavý je moment pohoršování se učitele nad metodami výuky terénní sociální 

pracovnice. Cílem učitele bylo rozvíjení samostatnosti dětí a naučit je „předmětu“, například 

psaní, čtení, počítání. Vzhledem k tomu, že netvořil s asistentkou učitele tým, nemohl 

dosáhnout výsledků jako terénní sociální pracovnice při individuální výuce. Koneckonců 

                                                 
92 Nic je nic, a tudíž nemůže být hodnoceno. 
93 Učitel nebyl „místní“, do základní školy dojížděl z města 20 km vzdáleného od Pevnosti. 
94 Nehledě na to, že jedna z nich (Eliška) je ženou městského zastupitele. 
95 Na vztazích mezi terénními pracovnicemi a školou se také odrazilo, že patřily do různých politických 

klubů.  



62 
 

učitel tento způsob nepovažoval za správný. Sám několikrát naznačoval, že do jeho náplně 

práce nepatří poskytování sociální péče, tedy pomoc mimo školní kurikulum. Jakoby si 

neuvědomoval či si nechtěl uvědomovat, že staví na „nepevném“ podloží, které není 

způsobeno intelektuální nedostačivostí dítěte, ale skutečně sociálním handicapem. 

Cílem terénních sociálních pracovnic bylo vybudovat v dětech studijní návyky, jako 

je opakování učiva a domácí příprava, které považují za jeden ze základů k úspěšnému 

absolvování základní školy. Uvědomují si, že je to opravdu „mravenčí“ a prozatím nikdy 

nekončící práce. Jak říká pracovnice, která vede doučovací kroužek: „Doma se těch dětí nikdo 

nezeptá, co bylo ve škole a zda mají úkoly.“ V doučovacím kroužku se tedy snaží nahradit 

péči, které se dětem doma nedostává, nejde jí naplňování školní normy pomocí metody, 

kterou prezentuje učitel, ale o sociální pomoc, jejímž cílem je školní úspěšnost. 

Terénní sociální pracovnice je na rozdíl od učitele zaměřena „protektivně, 

pečovatelsky“ a nesouhlasí s ambiciózním učitelem, kterému jde především o to, aby splnil 

předepsané kurikulum pro daný ročník. Učitel sice znal své žáky, uvědomoval si specifika 

romských žáků (např. známé odlišné slyšení délek hlásek, neznalost nadřazených pojmů), 

avšak tato specifika pro něho nebyla signálem k určité flexibilnosti ve výuce, k změně 

přístupu k jednotlivým žákům. Těžko říci, zda to bylo za dané situace v jeho moci. Pro učitele 

bylo podstatné připravit žáky pro studium v dalším ročníku, a proto podporoval jejich 

samostatnost. Klasifikaci a změnu metody ve vyučování byl ochoten změnit až v případě, že 

žák či žákyně byli diagnostikováni v pedagogicko-psychologické poradně. K použití 

odlišných metod vyučování a k odlišné klasifikaci ho opravňovalo písemné rozhodnutí 

poradny. V takovémto případě byl pro něj individuální přístup k dítěti podložen specifickou 

diagnózou, která byla podpořena úředním dokladem. 

To, že učitel mění svoje jednání, až když dostane potvrzení, souvisí s tím, že je 

součástí instituce, která jedná dle právních norem, a pokud by on z těchto norem vystoupil, 

mohl by ze strany domovské instituce očekávat sankce. Učitel rozhodně nevytvářel prostředí 

pro socio-kulturně slabé žáky, naopak svým přístupem potvrzoval kritiku, která obviňuje 

českou školu z reprodukce sociální stratifikace svých žáků. Jeho metody výuky podporují 

sociální reprodukci vzdělávání a rozdělují děti na studijní a nestudijní typy. Jak ukazují 

mnohé výzkumy, toto rozdělení velmi často souvisí se sociálním postavením žáka. (Katrňák, 

2004) (PSŠE, 1992). 

Rodiče nicméně přestali využívat službu sociální terénní pracovnice s tím, že se jim 

zdálo, že Romanka věnuje škole a školní přípravě neadekvátní množství času. To, že terénní 
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sociální pracovnice nahrazuje „rodinnou péči“, byť pouze na úrovni školní přípravy, se pro ně 

stávalo postupně nepřijatelné, protože její starost narušovala soukromí rodinného života. 

Rodičům tedy nevyhovoval ani přísný učitel, který dítě stresoval, ani mírná terénní 

sociální pracovnice, u níž naopak hrozilo nebezpečí, že s ní dítě naváže příliš blízký vztah. 

Obrazně řečeno jim dítě brala. Rodičům se zdála nejvhodnější místní praktická škola, která 

plní jak funkci instituce, kde je možné absolvovat povinnou školní docházku, tak poskytuje 

dětem bezpečný prostor, kde se nemusí bát, a současně, na rozdíl od terénní sociální 

pracovnice, nenarušuje rodinný život. Matka Romanky, absolventka zvláštní školy, byla 

spokojená se „starou romskou školou“ uprostřed města a nevidí důvod, proč by její dítě 

nemohlo získat vzdělání tam, kde jsou učitelé na děti hodní. 

4.3.2 Shrnutí 

Na vzniku této situace mělo primární podíl vedení školy, které předimenzovalo 

možnosti učitele. Je pravděpodobně levnější platit asistenta učitele než dva učitele a rozdělit 

třídu na dvě menší. (Vedení školy by muselo požádat o výjimku a doplácet provozní náklady 

z obecních zdrojů.) Priorita vedení tedy spočívala v šetření ekonomických prostředků, bez 

ohledu na sociální skladbu třídy. Podotkněme, že ani jedna asistentka pedagoga nebyla z 

romské komunity, neodpovídala původní ideji romského asistenta, kdy funkcí tohoto asistenta 

byl určitý „překlad“ informací mezi školou – dítětem – komunitou. 

Ukázalo se, jak je romskými rodiči vnímána funkce pedagogicko-psychologické 

poradny. Rodiče, pokud mají zájem, aby dítě absolvovalo školní docházku na základní škole, 

tak se primárně pedagogicko-psychologickému vyšetření brání, protože mají obavu, že by dítě 

bylo přeřazeno na školu praktickou. Nevnímají, že vyšetření, pokud by byla diagnostikována 

specifická porucha učení, by mohla pro jejich dítě znamenat úlevu v klasifikaci. Zdá se, že 

jejich zkušenosti s těmito vyšetřeními jsou jednoznačné. Vidíme, že pedagogicko-

psychologická poradna hraje pro romské rodiče roli transferu do praktické školy. 

Zajímavé je, že důvodem k přeřazení na praktickou školu je „strach z učitele“ , 

rodiče si stěžují, že „se děti se bojí učitele“ . Romští rodiče nevolí jako možnost přestup na 

jinou základní školu v nejbližším okolí, jak by to řešili rodiče z majority. Nechtějí vystavovat 

děti dalšímu stresu a chtějí se vrátit do svého „domáckého“ prostředí. V rozhovorech s učiteli 

z praktických škol jsem zjistila, že mají naprosto jiný přístup k žákům, kladou na ně odlišné 

požadavky a používají jiné metody práce s dětmi i s rodinou. Na rozdíl od učitelů základních 

škol nekladou důraz na samostatnou práci dětí a odpovědnost za domácí přípravu. Děti, které 

docházejí na praktickou školu, nemají mnoho domácích úkolů a je běžnou praktikou, že jim 
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učitelé nechávají ve třídě školní pomůcky, aby je měly každý den k dispozici a nestávalo se, 

že je zapomenou doma či ztratí. Konflikty, které vznikají v rámci školy, se snaží vyřešit 

bezprostředně, aniž by jimi zatěžovali rodinu. Rodiče jsou oslovováni až v případech 

skutečného selhávání spolupráce učitele/učitelky a žáka/žákyně, při velkých absencích a 

podobně. Vztah, který je vnímán pozitivně jak ze strany romských rodičů, tak ze strany 

základní praktické školy, přináší romské komunitě negativní důsledky v podobě neustálé 

reprodukce nízkého vzdělání romského etnika. Toto nízké vzdělání má vliv na vysokou 

nezaměstnanost Romů a celkové nízké postavení v majoritní společnosti. 

Případ Romanky ukazuje, jak romská rodina, která zapsala své dítě na základní školu 

a v rámci svých socio-kulturních možností měla snahu dítě na škole podporovat, se nakonec 

uchýlila k osvědčené cestě, která není stresující. Ukazuje základní rozdíl mezi lidmi, pro něž 

je vzdělání hodnota a mezi lidmi, kteří by sice rádi nějaké vzdělání měli, ale nevědí, že je to 

záležitost, která vyžaduje určitý druh sebekontroly, založený na pravidelné práci, na výkonu, 

na překonávání sebe samého a jiných nepředvídatelných překážek. 

Vzdělání samotné není pro mnohé členy romské komunity hodnotou samou o sobě, 

něco, kvůli čemu by měla být narušena spokojenost dítěte. Aby škola byla skutečně přístupná 

dětem bez rozdílu, měla by se více zamýšlet nad vytvářením příznivého klimatu pro děti 

z jakéhokoli rodinného zázemí, ať sociálního, tak etnického. To je úkol, za který je 

odpovědný každý učitel jako individualita a pedagogická osobnost. 
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V. VÝZKUM 2008-2010 

5.1 VŠEDNÍ DEN V ALFĚ 

5.1.1 Úvod 

Rozhodli jsme se provést klasický etnografický výzkum, který spočívá 

v pravidelném pobytu v lokalitě a v ubytování u místních obyvatel. Data jsme získávali 

prostřednictvím vedení polostrukturovaných a nestrukturovaných interview. Dále jsme si 

vedli terénní záznamy, zápisy událostí, které se vztahovaly k tématu našeho výzkumu či nás 

zaujaly.96 Vzhledem k tomu, že se jedná o extrémně citlivé téma, snažili jsme se vyhnout všem 

nuceným a formálně vyhlížejícím procedurám a drželi jsme se „povídání“. Důvody k tomu 

jsou metodologické v širším slova smyslu. Vždy je velmi obtížné navázat funkční a přirozený 

kontakt s aktéry. Poměrně dlouho trvá, než získají důvěru a začnou hovořit bez potřeby se 

nějak bránit. Naše průvodkyně Alice říkala, každý má něco, o čem nechce, aby se vědělo, ale 

my dobře víme, že své „kostlivce ve skříni“ nemají pouze naši informátoři. Citlivý přístup k 

dotazovaným a věrohodnost informací jsou zde úzce propojeny. Dále je třeba zdůraznit, že 

žádná procedura není neutrální – čím formálněji výzkumník vystupuje, tím víc se blíží 

„úřadu“, a tím zabarvenější je jeho vztah k aktérům. Současně není třeba vystupovat 

familiárně, až drze. Stačí prostá slušnost a chuť naslouchat. 

V naší práci se snažíme pochopit specifické perspektivy jednotlivých aktérů. 

Vycházíme z přesvědčení, že události jsou důsledkem jednotlivých rozhodnutí, ke kterým 

dochází na základě určitého vědomí a porozumění situaci, které aktéři mají. Na popis tohoto 

porozumění se soustředíme. Naše pozorování a rozhovory nejsou zaměřeny pouze na 

romskou komunitu či komunitu ve vyloučených lokalitách, ale na lokality celkově, mluvíme 

nejen s učiteli, ale i např. s lékařkou, knězem, sociální terénní pracovnicí, podnikateli, 

lokálními politiky, účastníme se lokálních akcí. 

Je třeba podotknout, že se snažíme spíše o antropologické hledisko než o 

pedagogické. A to z toho důvodu, abychom nepovažovali pedagogický proces nutně jako 

pozitivní, ale snažíme se ho reflektovat z hlediska našich informátorů třeba i jako něco, co 

nám nemusí být vlastní. 

Žili jsme ve dvou domácnostech. Laskavě nás ubytovala tříčlenná rodina, manželský 

                                                 
96První tříletý projekt (2005–2007) probíhal ve východočeském kraji, především v městských 

komunitách a nesl název „Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima romských 
matek)“. Druhý projekt „Funkce kulturních modelů ve vzdělávání“ (2008–2010) jsme prováděli v 
západočeském kraji, kde jsou roztroušené vesnické vyloučené lokality v okolí dvou měst. Oba výzkumné 
projekty byly podporovány Českou grantovou agenturou (reg. č. 4 06/05/P560 a reg. č 406/08/0805). 
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pár a dospívající syn. Muž Radim pracoval jako posunovač u Českých drah, vedl (a stále 

vede) šachový kroužek, dále vykonával funkci zastupitele na místní radnici a v posledním 

roce výzkumu byl dokonce zvolen starostou městečka (2009–2010). Jeho žena Radka 

pracovala jako učitelka českého jazyka na základní škole, v posledním roce výzkumu změnila 

zaměstnání a odešla učit na střední školu a lyceum v krajském městě Kappa. Je to žena, která 

se aktivně podílela a podílí na kulturním životě městečka Alfa. Jejich syn Radovan studuje na 

gymnáziu v krajském městě Kappa. Druhé ubytování nám poskytl ve svém domku na druhém 

konci města údržbář a ornitolog Vladimír, který žil v domácnosti sám. 

5.1.2 Mapa kraje z hlediska výzkumníka97 

Jak již bylo řečeno výše, rozhovory, které jsme provedli, a informace, které jsme od 

našich informátorů získali, jsou citlivé, a proto jsme se rozhodli přejmenovat názvy měst, 

vesnic, jména lidí. Pro lepší orientaci čtenáře jsme vytvořili zjednodušenou mapu lokalit, o 

nichž je řeč, a cesty, které mezi nimi jsou. Nejedná se tedy o mapu, která by byla geograficky 

odpovídající, spíše je to mapa člověka, který se mezi jednotlivými lokalitami pohybuje 

automobilem a občas nevnímá nějakou tu zatáčku. 

Jednotlivé lokality označíme názvy řeckých písmen v abecedě. Krajské město, k 

němuž přináleží námi zkoumaná oblast, je označeno jako Kappa. Bližší větší město, kam se 

jezdívá nakupovat, je Omikrón. Město, kde jsme byli ubytováni, se nyní nazývá Alfa. Jeho 

katastrální území činí 112 km2 a je zde 24 sídelních útvarů s 3150 obyvateli. Radim zdůraznil, 

že je jedním z nejřidčeji osídlených katastrálních území. V Alfě se nachází základní a základní 

praktická škola, lékař, dětská lékařka, lékárna, je zde několik obchodů, vlaková i autobusová 

zastávka. 

K městečku Alfa patří pro nás z hlediska výzkumu důležité vesnice Pí, Ný, Sigma a 

Ró.98 Jedná se o vesnice, v nichž je v současné době kumulováno sociálně slabé obyvatelstvo 

společně s členy romské minority. Většinovou společností a některými Romy z Alfy jsou 

vnímány jako problematické. 

Asi deset kilometrů od městečka Alfa leží město Beta. Katastrální území jeho 

regionu činí 98 km2 a počet obyvatel 3 800. Nachází se zde základní a praktická škola, 

odborné učiliště, které je svým zaměřením vhodné pro absolventy základní školy i pro 

absolventy základní školy praktické. Velmi jednoduše lze říci, že je to „sběrné“ učiliště. Kdo 

není přijat jinam, jde se učit do OU Beta. To zcela jasně vyplynulo ze záznamů výchovné 

poradkyně a naše zjištění potvrdila i Radka. Velký počet žáků a žákyň svoje vzdělání na OU 

                                                 
97 Mapa kraje je v příloze. 
98 Z lokality Ró jsme neměli žádného informanta. 
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Beta nedokončuje. Na gymnázia, lycea či střední odborné školy studenti běžně jezdí do 

Omikrónu nebo do Kappy. 

K Betě přísluší vesnice Delta, v níž žije romská komunita, která tvoří 80 % obyvatel 

vsi. Dále do jejího katastru patří Gama, kde sídlí hospodářství statkáře Oráče, jenž chová 

dojnice. Epsilon a Éta jsou vesnice, z nichž pocházejí či v nich žijí předci a příbuzní obyvatel 

Delty. Další upřesnění k mapě získá čtenář během čtení textu. 

5.1.3 Průběh výzkumu a výběr informátor ů 

5.1.3.1 První rok - 2008 

V prvním roce výzkumu jsme se soustředili na poznání lokality jako takové po 

stránce geografické i po stránce demografické. Díky Radimovi jsme poznali rozsah 

katastrálního území Alfy a zbytky státních statků a továrny. Prostudovali jsme si záznamy v 

místní kronice a tisku (Zpravodaj). 

Provedli jsme široký záběr rozhovorů, především s členy většinové společnosti. Při 

výběru informantů nám často pomáhal manželský pár Radim a Radka. Díky Radce, která nás 

uvedla do školy, jsme měli možnost provést rozhovor s ředitelkou základní školy a výchovnou 

poradkyní, a tak se nám podařilo získat představu o studijních možnostech místních dětí a 

jejich vzdělávacích tendencích a možnostech. Kromě obecných informací o škole jsme se 

zaměřovali na preference dětí, které ukončily základní docházku, ohledně dalšího vzdělávání 

v průběhu posledních pěti let. Radka nás také kontaktovala s učitelkou zvláštní školy a 

bývalým učitelem (nyní důchodcem) na škole základní. Byla nám nápomocná, co se týče 

celkové orientace v terénu. Seznamovala nás s místními lidmi, jejich příběhy a jejich 

sociálními vazbami. 

Další lidé, s kterými jsme prováděli interview, byla dětská lékařka, která měla solidní 

přehled o nemocnosti místních dětí; kněz s námi krátce pohovořil o pověrách, které se mezi 

Romy vyskytují, a o svém pohledu na tyto myšlenkové koncepty. V oblasti poskytnutí 

zaměstnání jsme mluvili s podnikatelkou a lokální političkou99, jejíž pohled na politicko-

ekonomickou situaci v městečku je poněkud odlišný než Radimův. Provedli jsme rozhovor s 

místními podnikateli v nemovitostech (s panem Tlustým přezdívaným Kámošem a jeho 

Komplicem), jejichž pohled na podnikání a zacházení s druhými lidmi v nás probouzel pocit 

setkání s něčím naprosto konceptuálně cizím. Ohledně soužití a spolupráce s Romy jsme 

hovořili s Radimovou Tetou z Lambdy a Sousedkou bytového domu v Pí. Další zkušenosti 

společného soužití s Romy nám poskytla Radimova matka Libuše, knihovnice v důchodu. 

                                                 
99 Milionářka byla zvolena v roce 2010 starostkou. 
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Pravidelně jsme probírali život v Alfě a okolí s Vladimírem (údržbářem – ornitologem). Dá se 

tedy říci, že z hlediska rozvrstvení společnosti jsme pokryli široké sociální spektrum. 

Kontaktování romské minority v prvním roce se ukázalo jako více než nesnadné. 

Radim nás seznámil s romskou rodinou v Pí, se kterou má poměrně dobré vztahy, ale 

opakované rozhovory se nepovedlo navázat. Při samostatné návštěvě v Pí jsme si 

pravděpodobně vybrali špatnou informátorku (bývalou prostitutku), svou roli sehrála i 

uzavřenost Romů vůči představitelům majority a jejich nechuť s nimi sdílet příliš mnoho času 

a prostoru. Výsledný souběh nepříznivých faktorů zkomplikoval navázání kontaktu s dalšími 

rodinami. 

Nakonec se ukázala jako přínosná návštěva občanského sdružení v Deltě, které se 

zabývá budováním komunitního centra a podporou komunitního života. Provedli jsme zde 

rozhovor se dvěma zaměstnankyněmi, jedna z nich byla Alice, Romka, která pracuje jako 

sociální terénní pracovnice. Druhá byla paní Ptáčková, zodpovědná za oblast vzdělávání. 

5.1.3.2 Druhý rok - 2009 

Ve druhém roce jsme mohli těžit a těšit se z navázání vztahu z roku 2008 s Alicí, 

která se ukázala jako výborný „gatekeeper“ se zájmem o výzkum. Vybírala pro nás 

informanty z Delty, Sigmy a Ný. Přístup do lokalit, které patří do jejího pole působnosti, byl 

neproblematický. Většina lidí, možná i díky tomu, že s nimi vyřizovala úřední záležitosti, byla 

k rozhovorům přístupná. Díky ní jsme měli možnost postupně odkrývat příbuzenské vazby, 

které propojují jednotlivá sídla, a nahlédnout do práce sociální terénní pracovnice. Viděli 

jsme, jak střídá dvě zdánlivě neslučitelné role, roli členky romské minority a zástupkyně 

oficiálního úřadu. 

V Deltě jsme v prvním roce provedli rozhovor s členy jedné matrilinie (Vlkovi), s 

babičkou, matkou a jejími dvěma dcerami, z nichž jedna studuje na střední škole a starší je 

zaměstnaná v místním podniku. Zajímavé bylo setkání a hovory s matkami (třemi sestrami), 

jež si doplňovaly základní vzdělání. Setkali jsme se i s dětmi, které studovaly na základní 

škole v Betě a pak přešly na školu praktickou tamtéž. 

V Sigmě jsme navštívili dvě rodiny s dětmi. V Ný jsme byli jak v rodině v bytovém 

domě, kde se sešlo více žen s dětmi, tak u rozpadlé rodiny, která žije v bývalých kancelářích. 

Účastnili jsme se společné brigády v Deltě, kde jsme měli možnost poznat i sousedy 

„romského domu“. 

Prostřednictvím Radky jsme byli úspěšní v provedení rozhovoru u romské rodiny, 

která žije v centru městečka, tedy sdílí stejný prostor jako členové většinové společnosti. 

Jednalo se o Krbovi, jejichž zakladatel přišel do Alfy koncem padesátých let. Mluvili jsme s 
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vdovou po panu Krbovi a nejmladší dcerou, jejíž děti jsou školou povinné. 

Většina rozhovorů, s dospělými i s dětmi, v rodinách probíhala v menších 

skupinkách. Detaily, které jsme si potřebovali ujasnit, nám pak vysvětlovala Alice v 

soukromých interview. 

Provedli jsme rozsáhlý rozhovor se sedlákem z Gamy (bývalým zootechnikem 

státních statků), který poskytuje zaměstnání několika mužům z Delty. 

5.1.3.3 Třetí rok - 2010 

Pokračovali jsme ve skupinových rozhovorech na Deltě a Ný. V Sigmě učinila Alice 

podobnou zkušenost jako my v prvním roce v Pí: Romové ze Sigmy odešli v době smluvené 

schůzky a nechápala proč. 

Nicméně poslední rok byl přínosný zejména v tom, že vskutku proběhlo „participant 

observation“, byla do velké míry překlenuta distance my a oni. 

Proběhlo několik skupinových rozhovorů, jeden s dětmi mladšího a staršího věku, 

další s dospívajícími, kteří studují na středních školách a odborných učilištích a s matkami. 

Účastnili jsme se městských oslav. 

Seznam rozhovorů je uveden ve formě tabulky v příloze. 

5.1.3.4 Nebezpečí přátelské atmosféry 

Otevřené rozhovory, přátelská atmosféra s sebou přináší to, že se škola a vzdělávání 

odsunují na druhé místo a je vytvořen prostor pro spontánní, nepolitické vyjadřování, které 

uvolní místo vtipům a nadsázce. Mezi politickými promluvami a promluvami „upřímnými“, 

nereflektovanými je velký rozdíl, který je nutné interpretovat v příslušném zakřivení. Kučera 

(Kučera, 2010 str. 52) píše o tom, že aktér výzkumníkovi může nabízet svoje přátelství, aby 

neutrpělo jeho image, raději se s ním bude bavit o svém soukromém životě, než by např. 

ukázal(a), jakým je učitelem(kou). Naši aktéři věděli, že naším primárním zájmem je škola a 

jejich školní kariéra, vzpomínky, vztahy ke škole, vzdělávání jejich dětí. Pokud by 

přistupovali k prezentaci sebe z hlediska školních výsledků, aniž by do svého vyprávění 

zahrnuli svůj osobní příběh, byly by jejich výsledky spíše žalostné, bez pointy, mohly by se 

podobat úředním záznamům, politickým promluvám (s čímž jsme se setkali).  

V promluvách našich informantů můžeme sledovat snahu o rozhovory „jen tak“, 

v kterých je možná zapomenuto, že je třeba „hrát“ zájem o školu, nicméně škola a rodina 

v nich získávají lidštější tvář, jsou živě performativní. Informanti/aktéři se mohou stát hrdiny 

svého života, ovšem z hlediska majority spíše negativními, protože některé syrové příběhy 

mohou potvrzovat jejich „divošství a nekultivovanost“, jiné schopnost nad „vším vyzrát“ 
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apod., nebudeme vyjmenovávat, jaké všechny stereotypy jsou s našimi aktéry spojovány.  

Výzkumníkům se může zdát, že se dostávají do kontaktu s autenticitou, možná se 

dozvídají o „pravých zájmech“ svých informátorů, mohou být nadšení, že se jim dostává 

„těch pravých dat“, současně si kladou otázku, zda je mohou použít a jakým způsobem je 

čtenáři předkládat. Není jisté, zda by se osoba prezentována „takto neskrytě“ nestáhla zpět, 

protože chce být představena zcela v jiném světle, korektním. 

Problém „uvolněné“, performance, která je vyšinutá mimo „oficiální“ kontext 

výzkumu, představuje nebezpečí, že výzkumníci se dopustí zrady informátora (sám aktér se 

cítí zrazen) (Kučera, 2010), pokud od sebe nedokážou odlišit typy promluv a adekvátně je 

interpretovat. Je otázkou, zda je možné jejich příběhy čtenáři podat, aby je vnímal jako 

hrdinské. 

5.1.4 Exkurs do krajiny, její historie a složení obyvatelstva 

Cílem není podat objektivní a ucelený pohled na historické události a konfliktní 

situace, jimiž je tato oblast nabitá, ale ukážeme subjektivní pohled výzkumníka s 

parabolickým zakřivením ve směru zájmu našeho výzkumu. 

Tento zapadlý kraj je pohraniční část Čech, jež je poměrně řídce osídlena pro svou 

klimatickou nehostinnost. Dalším důvodem je zpřetrhaná kontinuita života krajiny a 

společnosti kvůli dramatickým válečným a poválečným událostem (Antikomplex a kol. 

autorů, 2006 stránky 20-23). 

Původní uspořádání zemědělské krajiny bylo rozvrženo v polovině 18. století, kdy 

byly v kraji postaveny tři statky „Dvory“, které sloužily místnímu klášteru jako hospodářská 

centra. Zjednodušeně by se toto krajinné rozvržení dalo přirovnat k „švédskému modelu“, kde 

byla jednotlivá hospodářská stavení umístěna do středu svých polností, takže byla od sebe 

vzájemně značně vzdálena. Tento krajinný rozvrh byl v průběhu času dále využíván. 

5.1.4.1 Zaměstnání 

Po válce byly podobným způsobem zakládány v okolí Alfy a Bety státní statky, 

namísto zemědělských družstev, v nichž bylo hospodařeno v krajích s příznivějšími 

klimatickými podmínkami.100
 Poválečné osidlování vysídleného pohraničí a Sudet bylo 

motivováno především získáním zemědělské půdy (Mikšíček, 2006), ale okolí Alfy a Bety 

                                                 
100 Určité pokusy o založení JZD tu probíhaly, jak se kriticky zmiňuje kronikář v roce 1951: Jednání 

o zřízení JZD podporované hlavně předsedou MNV opět uvízlo – (Jeví se tu nedostatek politického 
uvědomění právě u členů KSČ – zemědělců.) Jsou komunisty „až po ty kapsy“ - ale na jejich jim nesahejte. 
(7. 2. 1951, Pamětní kniha města Alfa, s. 73) Podotkněme, že tentýž den bylo na zasedání MNV navrhnuto 
jednoho z místních zemědělců zbavit hospodářství, kvůli opětovnému neplnění plánu dodávek. 
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nepatřilo mezi preferované oblasti. Situaci krajiny, v níž probíhal náš výzkum, vystihuje 

následující citace: „Tyto okresy, komunikačně hodně vzdálené, horské a nejméně úrodné, 

nebyly ani určeny k individuálnímu osídlení, ale spíše k přeměně na souvislá pásma 

obhospodařovaná pastvinářskými družstvy. Můžeme si to představit jako zaniklé obce bez 

jakékoli kulturní identity.“ (Mikšíček, 2006 str. 47). Opuštěné vsi, které zde najdeme, někdy 

mívají své strážce, jež jsou napojeni na CIA101. 

V kraji existovaly dvě základní možnosti zaměstnání, a to buď ve státních statcích či 

v továrně. Statní statky ukončily svůj provoz v 90. letech 20. století a k uzavření provozu 

továrny došlo v roce 1996 (Pamětní kniha města Alfa, s. 297). 

Majetek státních statků získali restituenti či zájemci o hospodaření. V současné době 

v krajině hospodaří velkostatkáři, kteří se především orientují na chov masného dobytka, tedy 

na pastevectví. Vzhledem k tomu, že dotace na hovězí dobytek jsou vyšší než na chov koz či 

ovcí, převažuje zde chov masných odrůd hovězího dobytka. Velkochovatelé využívají na 

sezónní práce či na „nárazové akce“ především brigádníky. Stálých zaměstnanců mají 

minimum. Velkochovem dojnic se zabývá v oblasti našeho výzkumu jeden statkář, pan Oráč z 

Gamy, který poskytuje zaměstnání čtyřem až pěti Romům z Delty. 

V Alf ě je možné pro ženy získat zaměstnání ve dvou drobných provozovnách, muže 

zaměstnává podnikatelka (Milionářka) v logistických službách, která vytvořila pracovní místo 

i pro člověka, který je sociálně silně dezorientován102. Lidé bez vzdělání jsou odkázáni spíše 

na brigády, výkupny ovoce, sběr kovů, jsou zaměstnáváni jako pomocná síla v pohostinství. 

Mohou dojíždět do supermarketů v Omikrónu. Má to však jeden háček, od mladé paní Krbové 

(Krbová, ml. 2009) jsme se dozvěděli, že v těchto supermarketech nezaměstnávají společně 

manžele. Další obyvatelé katastrálního území Alfy, obzvláště ti, které ubytovává pan Tlustý, 

od něho získávají příležitostnou práci. Většina těchto pracovních míst spadá do oblasti šedé 

ekonomiky a výše hodinové mzdy je nižší, než jakou předepisuje legislativa. 

5.1.4.2 Demografická situace 

Podrobný popis politicko-historického vývoje pohraničních oblastí a veškerých 

přesunů obyvatelstva by byl pravděpodobně nad naše kompetence, a dokonce se možná 

nepodaří vytvořit chronologický sled významných událostí, nicméně v kontextu literatury 

zpracovávající historické události konce války se pokusíme na tuto dobu a na lidi v ní žijící 

                                                 
101 V zaniklé vsi za Deltou žije ve starém sklepení již neexistujícího domu Poustevník, který nemá 

domov, žádné jiné trvalé bydliště. Zprávy přijímá přímo z vesmíru. V okolí jeho příbytku žije divoká zvěř, je 
třeba si dávat pozor na slony, hady a další šelmy. Na první pohled pozná, jaká choroba vás trápí. 

102 Tento člověk nespadá do žádné oblasti „zdravotního postižení“, aby díky němu mohla získat úlevy 
na sociálním a zdravotním pojištění (rozhovor s Milionářkou 2008). 
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nahlédnout skrz komentáře Pamětní knihy města Alfa (dále PK)103 a vyprávění pamětníků. 

Ústředním tématem pro nás bude zacházení s Romy a s dalšími lidmi z okraje společnosti a 

komentáře k nim se vztahující. 

Mikšíček rozděluje poválečné osidlování v zásadě do tří úseků. První nárazová vlna 

přišla bezprostředně po válce v roce 1945 a datuje ji až do roku 1952. (Mikšíček, 2006 

stránky 47-48). Aktivní v osidlování pohraničí byly dobrovolnické oddíly tkz. Revoluční 

gardy, které se formovaly těsně po osvobození. Byly složeny z různě zkušených a 

motivovaných jedinců. Jejich cílem bylo zajistit pohraniční kraje, přebírat moc spolu 

s národními výbory, zajišťovat plynulý život a zřízení civilní správy, bohužel často jejich 

činnost byla v rozporu s morálkou a z jejich řad se rekrutovali jedinci, kteří si neoprávněně 

přivlastňovali německý majetek. (Gebhart, 2004 str. 14). Revoluční gardy byly zrušeny 

v červnu1945. Vzhledem k tomu, že námi zkoumaná lokalita byla osvobozena 6. 5. 1945 

Americkou armádou, která zde působila do 3. 9. 1945, nedocházelo zde z české strany 

vzhledem k německému obyvatelstvu ke mstivým excesům. (Hlinomaz in Mikešová, 2010).  

Od  konce 19. století do roku 1945 zde převažovalo německé obyvatelstvo, znamená 

to, že mocenské a hospodářské převzetí krajiny československou vládou nebylo snadné, 

protože až na ojedinělé výjimky došlo ke komplexní výměně obyvatelstva.  

Nejprve probíhalo osidlování „na základě dekretu č. 27/45 Sb. ze 17. července o 

jednotném řízení vnitřního osídlování.“ (Nosková, 2005 str. 231). Na konferenci „velké 

trojky“ v Postupimi (v XIII. Článku Závěrečné zprávy z 2. 8. 1945) byl uznán plán londýnské 

emigrace, v jejímž čele stál prezident Beneš, odsunu československých Němců. (Novotný, 

2005 str. 233). Londýnská emigrace reagovala na nesouhlas domácího odboje s myšlenkou, že 

by němečtí spoluobčané byli zapojeni do života v osvobozené demokratické republice 

(Pernes, 2004 str. 152). „Směrnice o provedení odsunu byla schválena až 14. prosince 1945 a 

vlastní odsun oficiálně započal 25. ledna 1946 a ukončen ministrem vnitra Václavem Noskem 

24. října 1947.“ (Pernes, 2004 stránky 153-154).  

V našem kraji byl odsun dokončován v roce 1948, Pamětní kniha zmiňuje určitou 

netrpělivost přistěhovalců: „MX žádá urychlit odsun Němců – bude skončen do pondělka. HY 

se ptá, budou-li i nespolehliví Češi odsunuti do vnitrozemí“ (PK 16. 3. 1948, s. 50). Nicméně 
                                                 

103Kronikář přišel do kraje v roce 1946 a jako kronikář začal působit až v roce 1951. Zpracoval 
„Staré dějiny města Alfa“, „P řehled událostí z let 1918–1945“ (z doby prvé republiky a okupace). 
Samostatně pak zpracovával léta 1947–1952. Léta 1953–1965 v PK města Alfa chybí. Možná byl kronikář 
příliš kritický. V roce 1966 nastupuje další kronikář. Z roku 1968 zůstaly zápisy do 9. května. Záznamy ze 
70. let 20. století byly tak prodchnuty atmosférou normalizace, že jsme museli téměř překonávat vnitřní 
odpor, který bránil tyto stránky pročítat. Od roku 1995 zaznamenává důležité události nová kronikářka. 
Zajímavá léta z hlediska řešeného tématu jsou léta 1995 a 1996. Celkově se dá říci, že Pamětní kniha 
reprezentuje názor Čechů a její tón je spíše kritický vzhledem k těm, kteří nežijí v souladu s politickými a 
ideovými tendencemi doby, než že by byla neutrální. Subjektivně musíme říci, že nová kronikářka (stala se jí 
v roce 1995) se někdy zbytečně pečlivě věnuje ilustracím připomínající památník než zápisům faktů. 
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ojedinělé rodiny zůstaly déle, Radimova Teta říká: „My, když jsme sem do Lambdy přišli 

(1950), tak tu byla jedna německá rodina, já byla desetiletá, nemluvili vůbec česky, nevím, 

kam se poděli.“  

Po válce bylo pohraniční území obhospodařováno společně nově příchozími a 

Němci, dokonce v některých případech sdíleli hospodářství. Pamětnice, Radimova teta Teta 

(zástupkyně majority)104, která žije v Lambdě, patří mezi poslední žijící poválečné osídlence, 

vypravuje: „A jinak dyž my jsme přišli v pětačtyřicátým do Ksí, tak tam Němci byli, kdyby žil 

bratr, ten by ti to všechno pověděl, já byla malá, mně byly čtyři roky. Bratři se od nich naučili 

německy, protože my jsme sem přišli v říjnu a oni šli teprve potom druhej rok po žních, šli do 

odsunu v čtyřicátým šestým na podzim.“ 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo zemědělství zjistilo, že v pohraničních oblastech 

je potřeba 100 000 až 120 000 zemědělsky zdatných rodin a 10 000 až 20 000 pastvinářských 

rodin, byli k doosidlování pohraničí vyzváni zahraniční krajané: Volyňští Češi, dále krajané 

z Polska, Francie, Bulharska, Jugoslávie, dalších míst bývalého Sovětského svazu. (Mikšíček, 

2006). Dále přišli Slováci a slovenští Romové. „Celkem se počítalo s návratem 1 600 000 

Čechů a Slováků (900 000 repatriantů a 700 000 reemigrantů), odhad byl značně nadsazený, 

vrátilo se pouze 200 000 reemigrantů a počet repatriantů není znám. Do pohraničí přesídlilo 

1 800 000 Čechů z vnitrozemí a 200 000 Slováků ze Slovenska.“ (Nosková, 2005 str. 231). 

V naší lokalitě jsme mimo přílivu Čechů z vnitrozemí, zaznamenali příchod Volyňských 

Čechů, Čechů z polského Zelova, Slováků, slovenských Romů, Bulharů, Maďarů.  

Dále bylo vzhledem k volným obytným prostorám v Alfě poskytnuto útočiště řeckým 

dětem: Řecký ministr a zástupce ministra ochr. práce a soc. péče si prohlédli budovu býv. 

ONV; rozhodnuto v ní umístiti asi 100 řeckých dětí. Úprava si vyžádá asi pěti až 

sedmisettisíce Kč; provede ji min. soc. péče a náklad uhradí Čs-řecká společnost. Vše spěchá! 

(PK 2. 5. 1949, s. 62). 

Ukázalo se, že osídlování pohraničí není snadnou záležitostí. Podmínky pro 

hospodaření byly tvrdé, takže ne všichni v pohraničních oblastech zůstali, v roce 1947 se ve 

statistikách objevuje vlna lidí, tzv. „zlatokopů“, kteří se vracejí z pohraničí zpět. (Mikšíček, 

2006 stránky 47-48). „ Řešila se konfiskace německého majetku a jeho přidělování zájemcům 

z vnitrozemí, včetně úhrad za přidělovaný majetek (jednoroční výnos, splátky 15 let). 

                                                 
104Rozhovor probíhal u Tety v domácnosti (Teta 2008). Teta se narodila v roce 1941. V roce 1945 se 

rodina přistěhovala nejprve do Ksí, to byly naší informantce čtyři roky. Po pěti letech, v roce 1950 se 
přestěhovali do Lambdy. Ve 14 letech, v roce 1954 začala společně s matkou pracovat v státních statcích. 
Byla zde zaměstnána do roku 1995, kdy odešla do důchodu. Lambda leží vzhledem k Alfě až za Pí. Patří 
mezi výjimečně udržované vsi, což je dané tím, že je především vesnicí rekreantů z Kappy a Omikrónu. Teta 
se provdala za Volyňského Čecha, jehož rodina se do pohraničí přistěhovala v rámci řízených poválečných 
reemigrací (srov. Mikšíček in Antikomplex, 2006). 
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Budoucnost potvrdila výchozí cíle komunistů. Bezzemci a malorolníci nedokázali 

plnohodnotně hospodařit na rozsáhlejších polnostech v cizím prostředí a v kolektivizaci, která 

nastoupila na počátku padesátých let, nespatřovali zlo jako rolníci ve vnitrozemí.“ (Nosková, 

2005 str. 231). 

Poválečná doba nebyla nikterak tolerantní k „nesolidárním“ členům společnosti: 

„Lidé práce se štítící, nechť jsou OMV z města vypovězeni, současně se na ně upozorní úřad 

práce a nebude-li sjednána náprava i ministr. soc. péče. Pořádku se musí dosíci a ulejváci 

musí být vřazeni do práce!“ (PK 12. 5. 1947, s. 42). 

Tématem pohraničí jsou příchody a odchody, přísuny a odsuny s tím, že se často 

neví, kam a jak všichni lidé mizí. Staré hřbitovy zarůstají a mizí z nich měděné destičky se 

jmény. Není snadné si přiznat utrpení, které v těchto místech bylo mnoha lidmi prožíváno. 

„Co se tam stalo v prvních letech po válce, obtisklo se do kulturní krajiny, a tedy i do lidských 

sídel tak, že by to ani poctivá, pilná práce neuměla zahladit.“ (Pithart, 2006 str. 9). 

5.1.4.3 Příchod Romů 

Teta mluví o několika „druzích“ setkáních s Romy, popis prvního je ještě ozvěnou 

poválečných neřízených migrací (srov: Davidová, 1995 str. 10): 

„Začneme tedy od začátku, co já si pamatuju, my když jsme sem do pohraničí přišli, 

tak bydleli jsme pět let v Ksí, tak tam ty cikány vůbec, můžu říkat cikány?“ 

ML: „ Jo, říkejte, jak chcete.“ 

Teta: „My, když jsme sem přišli, tak to si nepamatuju.“ 

Radim, který rozhodně není pamětníkem 40. a 50. let 20. století: „Voni sem v 

čtyřicátejch letech vůbec nechodili.“ 

Teta: „Tak to si jako vůbec nepamatuju. Až když jsme se v padesátým roce 

přistěhovali do Lambdy, tak si pamatuju, že jezdili na takovejch fůrách, ale mluvili slovensky, 

jako voni, já jsem je mezi sebou, protože jako děti jsme mezi jejich děti vyběhly, tak si 

nepamatuju, že by jako mluvili maďarsky, (ale mluvili) slovensky. Měli spousta dětí, jeli s 

těma fůrama, na tom měli plachty, tak jak podobný maringotkám, jenomže v maringotce, to už 

je jinej komfort než v těch vozech, ale měli všecko, oni měli i plotny starý s sebou prostě, 

různej nábytek, starej, kterej potřebovali, to oni vždycky zastavili a to voni vobjížděli vesnice. 

Chlapi ty uměli různý řemesla, tak chlapi koukali pomoct.“ 

V Tetině deskripci cikána pravděpodobně hraje roli to, že byla dítě. Její vyprávění je 

tak obohaceno obrazností a velkou idealizací: měli všechno, spousta dětí. Zamyslíme-li se nad 

následujícími Tetinými formulacemi, tak se zdá, že dnešním cikánům odpírá lidství: 

„To byli takoví cikáni, já nevím, to nebyli takový cikáni jako teďkon, to byli takový 
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snědý, trošičku víc opálenej bílej člověk. Prostě byli jakoby úplně odjinud, než jsou teďkon. 

Teď, když potkáte cikána, jak by se nemyl od narození, jak je černej.“ Je možná, že „první 

Romové“, se kterými se Teta setkala, byli světlejší vlachike Roma, ale proti tomu stojí tvrzení, 

že jejich děti mluvily slovensky. Tetina obrazová představivost možná jen dnešním Romům 

přidává melanin; zdá se, že oči dítěte vidí jinak než u dospělého, který se již s Romy nestýká 

dennodenně v zaměstnání. Vliv na vytváření schematu získává distanciace (Doubek, 2011b). 

V dalším citátu vidíme proces identifikace, jak majorita určila, kdo je „cikán“ a na 

základě určení následovala konkrétní procedura. Romové žili v schizoidním režimu, na jednu 

stranu byli ponecháni sami sobě, ale v případě nutnosti byli kontrolováni a exkomunikováni 

(Davidová, 1995). Do roku 1950 byl na Romy uplatňován prvorepublikový diskriminační 

zákon č. 117/1927 „o potulných cikánech“, což znamenalo „opětné zavedení cikánských 

legitimací v roce 1947 a policejní dohled nad jejich pracovním zapojením.“ (Davidová, 1995 

str. 10). Každý pobyt byl provázen stejnou procedurou (pokračování Tetina vyprávění): 

„Ty, když na tu náves přijeli, tak museli první, měli ňákýho vedoucího, to vím od 

tatínka mýho, děda dělal na obecním úřadě, nebo jak se to tehdá říkalo, později na národním 

výboru, museli se přihlásit, prostě kolik jich je, jak dlouho tady budou, a to vždycky za nima 

přijel děda, tady jezdil jeden policajt na motorce, ten měl úřadovnu v Mý, to vždycky objel, ten 

měl všecko v merku.“ 

Teta opět zdůrazňuje, že přes speciální zacházení s Romy, se nejednalo o někoho 

nebezpečného: 

„Ale nebyli zlý, ženský teda zásadně jsem neviděla nic dělat, ty jako chodily po 

baráku, máte slepičku, máte vajíčko, ale chlapi ti byli jako šikovný, jako kolařinu, brousili, 

všecko možný takovýhle ďáli, to se zdrželi čtyři pět dní a zase táhli jinam. To jsou moje první, 

potom dobu nebyli, protože to jsem byla holka.“ 

Tetino vyprávění evokuje ROMANTICKÝ OBRAZ ROMA. Vzhledem k poválečnému 

chaosu a nezavedení zákazu kočování měli Romové zbytky volnosti. CIGÁNI NEBYLI ZLÝ A 

BYLI TO PĚKNÝ LIDI TROCHU SNĚDŠÍ. CIGÁNSKÝ CHLAPI UMĚLI ŘEMESLA, BYLI ŠIKOVNÝ A 

KOUKALI POMOCT. ŽENSKÝ NEPRACOVALY (NIKDY PŘEDTÍM A NIKDY NEBUDOU). Muži byli 

pracovití, ale ženy ty rozhodně ne, ty jen chodily od domu k domu.105 Zdůrazňuje i jejich 

jazykovou blízkost, nemluvili maďarsky. V řeči se neukazuje, že by vůbec mohli mluvit 

romsky/cigánsky. V promluvě je také vytvořen určitý NEGATIVNÍ OBRAZ SOUČASNÉHO ROMA, 

                                                 
105Romské ženy Teta pravidelně buď označovala za líné, nebo zdůrazňovala, že nechodily pracovat, 

či je neviděla pracovat. Z tohoto hlediska lze Tetu považovat za moderní, emancipovanou ženu, pro které 
rození dětí a starost o ně není prací. Je třeba vidět, že majorita sdílí jiný koncept práce než minorita. Rozdílné 
pohledy na práci jsou i mezi sociálními vrstvami. Slýcháváme dělníky či řemeslníky, kteří si přejí sedět v 
kanceláři, protože tam se nemaká. 
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který je černý. DNESKA JSOU CIGÁNI JAKO BOTA ČERNÍ A JSOU ÚPLNĚ JINÝ. (JDE Z NICH 

STRACH?) 

Časový odstup padesáti let, kdy byla Teta dítě, překlenuje distanciaci, která je naopak 

přítomna v době současné a jinakost je ještě podtržena tmavostí pleti.106 

Dětství je období, kdy se schemata vytvářejí. Pomáhají k orientaci a současně je 

snadné na základě nové zkušenosti schema změnit, proměnit. V dospělosti dochází k 

upevňování schemat a spíše hledáme důkazy pro jejich potvrzení. 

Kronikář, válečný vysloužilec, partyzán, měl patrně poněkud jiný pohled na Romy, v 

roce 1952 píše o rozhodnutí MNV z roku 1948: „Poněvadž dnes má každý sta možností najíti 

si práci, rozhodnuto zakázati cikánům, brusičům, deštníkářům a p. pobyt v obci. (Poznámka 

kr. Tyhle cikáni jsou bolestí i dnes (1952), stále panuje názor, že se jim křivdí, ale SNB by 

mohlo podati důkazy, že ani přibité věci před nimi neobstojí, kradou kde co, drůbež, nábytek 

aj.; poškozují neobydlené domy (i jejich ubikace), zkrátka činí vše možné, jen poctivá práce 

jim smrdí – to raději žebrají. Jejich děti polonahé i nahé, sedají celé dny před cukrářstvím na 

chodníku a mlsají dorty, zmrzlinu, cukroví o sto šest)“ (PK 1952, s. 48). 

My nepotřebujeme rozhodnout, ani vědět, zda byli Romové hodní či ne, zda jejich 

děti mlsaly či nemlsaly. Nicméně se zdá, že se opět ukazuje, že s rostoucím věkem roste 

distanciace. Kronikář byl starší, mrzutý muž na rozdíl od Tety, která byla dítětem a které 

kočovní Romové a jejich děti přinesli do vesnického života trochu vzrušení a pobavení. Dnes 

Romové pro starší Tetu představují temný, nevyzpytatelný element. 

Kronikářovo schema: CIKÁNI A JINÍ NEUSAZENÍ KRADOU A POŠKOZUJÍ MAJETEK, JSOU 

NA OBTÍŽ, ŘEŠENÍM JE ZÁKAZ POBYTU. Prvorepubliková legislativa (která platila do roku 1950), 

umožňovala zakázat „cikánům“ vstup do určitých míst (Davidová, 1995 str. 10), ale vzhledem 

k tomu, že pohraničí potřebovalo pracovní sílu, zákaz by nebyl řešením. Vláda v 50. letech 

20. století v rámci „řešení cikánské otázky“ začala uplatňovat koncepci asimilace. Romům ve 

výsledku nebyl zakázán pobyt, nýbrž měli splynout s ostatním většinovým obyvatelstvem. 

(Davidová, 1995 str. 192). Ve stejném období vláda přistoupila ke „komplexnímu 

zemědělskému doosidlování“ (Mikšíček, 2006 str. 49) a v rámci této vlny začali do pohraničí 

přicházet Romové ze Slovenska. 

Teta hovoří o druhé vlně, kdy byli Romové na Slovensku nabíráni jako brigádníci a 

kdy ona sama již není dítě, nýbrž čtrnáctiletá dívka, která pracuje na státním statku. Jejich 

příchod do kraje datuje do první poloviny padesátých let. To jsou Romové z masa a kostí, 

                                                 
106Snad nebudeme obviněni z rasismu, ale musíme říci, že jen o některých lidech jsme se dle 

vzhledu a barvy pleti a vlasů domnívali, že jsou to Romové. U některých jsme na základě stejných indicií 
„nechápali“, proč se považují či jsou považováni za Romy. 
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kteří se usadili v kraji Alfy a Bety a jejichž potomci tu žijí i dnes. 

„Pak začali sem stěhovat cikány, my jsme šli do státního statku v padesátým čtvrtým 

roce, tak možná asi tak od toho pětapadesátýho roku. Ale zase, to už se ty obce sdružovaly, že 

nebyl na každý obci obecní úřad a oni nedávali nebo kdo je přiděloval, to už si nepamatuju, 

jestli to byly okresní výbory nebo tadle to, ale nedaly na vesnici víc, jak jednu rodinu.“ 

Schema o usazování Romů v Čechách107: NA JEDNU VESNICI JEDNU RODINU. Vidíme, 

že se opakuje schema, v němž je zahrnuta konkrétní procesualizace, návod JAK ZACHÁZET S 

CIKÁNEM . Majorita se potřeby identifikace spojené s konkrétní procesualizací nezbavila 

dodnes. Schema, že majorita se v Čechách snaží o disperzi Romů, není pravdivé, ale nahrává 

rozšířenému schematu, že ROMOVÉ SE SAMI „ZE SVÉ PŘIROZENOSTI“  SCHÁZEJÍ V GHETTECH. 

Nepravdivost tohoto schematu se ukáže později v textu. 

V promluvách není jasné, zda se Teta setkala s Romy na statku v padesátém čtvrtém 

roce nebo v padesátém pátém, ale rozhodující je, že se její výpověď shoduje s výpovědí 

romské ženy (paní Krbové), která bude následovat po její. 

„Ještě předtím, než vy jste se narodili108, v tom padesátým čtvrtým roce, tak to první 

moje vzpomínky na cikány, tehdá bylo málo pracovních lidí, protože do těch statků většinou šli 

lidi, který byli pomalu důchodovej věk a bylo třeba ty pole obdělávat, některý lidi to dali do 

statků a odešli a sem přišli ze Slovenska a měli i svýho baču, bydleli tehdá na Trojce (v 

Lambdě). 

Tam jim zařídili i kuchyň, oni měli i kuchařku svoji, tam prostě bydleli, oni si vařili, 

hospodařili si ze svýho, co vydělali. Ten jejich, jak se jim říkalo, těm, já už si teďkon taky 

nevzpomenu, on vždycky jezdil na koni, takovej pěknej člověk to byl, ten …“ 

Radim: „Ten jakoby šéf?“ 

Teta: „Nono.“ 

ML: „Vajda?“ 

Teta: „No něco takovýho, něco takovýho, ten tedy byl nad nima a na ně nikdy nebyla 

tehdy žádná stížnost. My jsme tehdá taky začaly chodit do práce s maminkou a dělávaly jsme 

s nima, protože tehdá to bylo všechno tak rukama, teďka zajedou na pole s hnojem, hnůj 

rozmetaj. Tehdá přijeli s koňma, kopáčem na hromádky, pak se šlo, vidlema se rozhazovalo, 

sbíralo se hráběma. Kde byly takový stroje, co jsou teďka! To byly takový naše první 

vzpomínky a taky byly na nás hodný, taky se nestalo nic“ (Teta 2008). 

                                                 
107Toto schéma je velmi oblíbené, často se v terénu i z dřívějších výzkumů setkáváme se slovy, toto 

se dříve nedělo, dávaly se rodiny zvlášť, nikdy k sobě, takováto ghetta nebyla. Je třeba vidět, že to bylo různé. 
Na jedné straně byla snaha velkorodiny rozdělovat, na druhou stranu byly celé skupiny přestěhovávány na 
jedno místo (Davidová 1995; Lacková 2002). 

108Radim a ML jsou ročník 1970. 
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Teta opakuje schema vytvořené v dětství: CIKÁNI BYLI HODNÍ , PRACOVITÍ a přidává 

k němu: HOSPODAŘILI SI S TÍM, CO VYDĚLALI . Finanční prostředky získávali stejným 

způsobem jako majorita, PRACÍ, DŘINOU, MAKÁNÍM . Opakuje schema PĚKNÝ ČLOVĚK, když 

mluví o romském předákovi. V Tetině řeči je sice jasně odděleno MY A ONI, ale současně se 

obě strany setkávají ve společném prostoru, časově strukturovaném, který je vnímán oběma 

stranami jako bezpečný.109 

Romská pamětnice paní Krbová110, která nyní žije v Alfě, si vzpomíná na nábor, 

který probíhal v šedesátých letech 20. století. Práce v zemědělství nebyla jednoduchá a 

slovenští Romové byli pro státní statky levnou pracovní silou. Je to asi o osm let později než 

období, o kterém vypráví Teta. 

ML: „ Přišla jste sama nebo s vámi přišli sourozenci?“ 

Krbová: „Ne, sourozenci, to byla taková brigáda, jak teď choděj Ukrajinci, nebo 

Maďary, to jsme přišli na sena, na brambory, na žně, půlka jich šla domů a já jsem tady 

zůstala.“ 

DD: „Jako, že to tam na Slovensku, někdo přijel a říkal, potřebujem lidi, tady na 

brambory, nebo se to proslýchalo…“ 

Krbová: „To byl takový, říkali jsme mu starosta, on se staral o práci, on přišel třeba 

do Čech, zeptal se ve statku, co potřebují za práci, přišel domů, dostal peníze na vlak, kolik 

lidí veme, tak bral jenom mladý lidi, no.“ 

ML: „ Takže, kdo se přihlásil, ten šel.“ 

Krbová: „No.“ 

ML: „ Nebylo to povinný.“ 

Krbová: „Ne, kdo chtěl, šel, kdo nechtěl, nešel.“ 

ML : „Ne protože, já třeba znám i z vyprávění, že třeba kolikrát vzali třeba celou 

Slovenskou vesnici a přestěhovali ji někam sem.“ 

Krbová: „To né, to neexistuje tady to, dobrovolně,…“ (Krbová 2009). 

Když jsme se ptali, jaké pravomoci k nim měl jejich starosta či zda mu museli 

odvádět nějaké peníze, paní Krbová vzpomínala: „On byl jako gazda a ona hospodyně, ona 

vařila, tak jsme chodili na obědy a on nám strhával.“ Na otázku, zda u nich i bydleli, 

odpověděla: „To jsme měli jako svoje ubikace, takovou svobodárňu“ (Krbová 2009). 

Paní Krbová doplňuje výpověď Tety a také potvrzuje vyprávění Lackové (Lacková, 

                                                 
109Bohužel z této doby již nemáme zápisy z Pamětní knihy. 
110Paní Krbová přišla do Čech jako brigádnice v 60. letech 20. století. Poznala zde pana Krba, jehož 

rodina byla v Čechách již od 50. let. 20. století a pan Krb byl zaměstnancem státních statků. Poznali se v 
Alf ě. Měli spolu sedm dětí. Ty jsou samozřejmě v současné době dospělé a mají svoje děti. Nejstarší dokonce 
i vnoučata. Rozhovor probíhal u ní doma, v Alfě na náměstí (Krbová 2009). 
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2002 str. 147), která říká, že pro Romy ze Slovenska bylo štěstí, že se jim otevřely Čechy, kde 

měli možnost získat zaměstnání a bydlení.111 Schema minority: PŘIŠLI JSME DOBROVOLNĚ A ZA 

PRACÍ. 

Pro Tetu nejsou Romové pouze vzdálenou vzpomínkou, ale jsou to konkrétní rodiny, 

které osobně znala: Krbovi, Šedí, Železní, Bác. Pan Krb byl zaměstnán na státním statku jako 

traktorista a jejich rodina patří k starousedlíkům. Teta vypráví: 

„To já pamatuju, starej Krb, když sem přišel, tak byl mladej a ještě i jeho rodiče 

pamatuju, to už jsou prarodiče tady těch Krbů. Ty sem přišli právě hrozně brzy, jejich rodiče 

přišli do Sigmy, ale kolik měli úplně ty nejstarší Krbovi dětí, to nevím.“ 

Radim: „A v té Sigmě bydleli v tom paneláku?“ 

Teta: „Ne, tehdá ten panelák nebyl.“ 

Radim: „Ten je také někdy z těch šedesátejch let, já si ho nevybavuju, já jsem tam 

nikdy nepřišel, ono to je tak trochu bokem.“ 

Teta: „Teďkon, když ty starý, ty zemřeli, ti sem přišli už hodně starý, tenhlencten se 

potom nastěhoval do Alfy, ten Krb, to už ta budova tam u toho mostu byla prázdná, oni měli 

taky víc dětí, on na statku taky dělal, ona nedělala Krbová, ta do práce nikam nechodila, oni 

měli víc dětí, no a jak kluci rostli a holky taky, tak si to zakládalo rodiny, že se sešli v tutom 

paneláku, tak to ti nevím, jak se tam nakonec sešli, akorát s nima nejsou dva bratři, ty maj ty 

bílý holky, ještě jeden bílej má Krbovou a ty bydlej někde v Gamě“ (Teta 2008). 

V Tetině promluvě vidíme posun od starých známých dobrých pracujících k 

neznámým mladým špatným a zahálčivým. (Viz dále v subkapitole „Bytové domy a jejich 

proměna v ghetta“). Starý zemřeli a mladý se, nevím jak, sešli v jednom paneláku. Posunutí 

Tetina vnímání je dané generačním rozdílem a nesdílením společného prostoru. Paní Krbová 

bydlí v Alfě, Teta v Lambdě, nepovažuje ji za svoji bývalou spolupracovnici, se kterou by se 

mohla vídat na základě předchozí zkušenosti (jak to důchodci dělávají), takže o jejích 

potomcích nemá informace, které by ji přesvědčily o tom, že se jedná o „lidi“. 

Paní Krbová se v Čechách seznámila se svým budoucím mužem panem Krbem, 

jehož rodina již v oblasti Alfy žila. Nejprve se odstěhovali do města, jež je vzdáleno od Alfy 

40 kilometrů, a později, v roce 1965, se definitivně usadili v katastru Alfy a pracovali na 

státních statcích: „To jsme bydleli v Iónu, a z Iónu jsme šli do Sigmy a ze Sigmy do Alfy, 

protože už děti byly velký a musely do učení, tak aby měly blíž na vlak. (Vzhledem k tomu, že 

nejstarší syn se narodil v 1964, tak se do Alfy rodina stěhovala na začátku 80. let 20. století), 

(Krbová 2009). 

                                                 
111Situace po válce v osadách v okolí Prešova byla zoufalá, vládl zde hlad a otřesné hygienické 

podmínky (srov. Lacková, 2002). 
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Od paní Krbové se také dozvídáme, že v době, kdy byl muž zaměstnancem státního 

statku, tak měli v Sigmě záhumenek, pěstovali slepice a prasata. Stejně tak to bylo obvyklé u 

majority, protože součástí platu byl deputát či takzvané naturálie, kterými byla zvířata živena: 

„Vzadu za panelákem si každý mohl udělat zahrádku, teď není vidět, že by lidi něco měli“  

(Krbová 2009). 

Teta sice tvrdí, že paní Krbová nepracovala, nicméně ona si vzpomíná, že práce bylo 

dost: „Vždyť já jsem byla těhotná a chodila jsem do práce, jsme měli krávy, chodila jsem dojit, 

krmit, nejstarší kluk se mnou taky chodil, tomu bylo patnáct, teď už mu je čtyřicet pět“  

(Krbová 2009).  

Schema minority: 

PRACOVALI JSME A PRÁCE BYLO DOST, MĚLI JSME SE DOBŘE. DNESKA NEMAJ NIC. 

Tato vyprávění dvou žen, mezi nimiž je věkový rozdíl 3 až 6 let, je vyprávěním 

obyčejných lidí, kteří vedle sebe pracovali rukama (MAKALI ) a případně obyčejnými 

nástroji.112 A přestože rozhodně zažily krutou dřinu, tak jejich vyprávění, snad právě proto, že 

byly mladé, se vyznačuje určitou lehkostí a spokojeností. Možná i odevzdaností té době, která 

nemohla být jiná. Jejich vzpomínky ukazují detaily života spíše než globální nadhled nad 

historickými událostmi. Ani jedna pamětnice nezdůrazňuje nějakou větší organizovanost 

těchto brigád a přesunů, z jejich vyprávění působí značně nahodile, ale z literatury víme, že 

poválečné přesuny obyvatelstva byly rozsáhlé a politicky organizované (Antikomplex, 2006; 

Gebhart, 2004; Davidová, 1995; Lacková, 2002; Pernes, 2004; Nosková, 2004). 

5.1.4.4 Historie bydlení 

Romové, kteří se v 50. letech 20. století usazovali v okolí Alfy, dostávali ubytování v 

prázdných chalupách, v nichž dlouho (pravděpodobně od odsunu Němců) nikdo nežil, a tudíž 

to nebyli Romové, kteří stavení zničili, jak bývá často tradováno. Na tuto skutečnost nás 

upozornila Teta: „Ono to je taková hrázděnka, to bylo starý, ono se to neopravovalo, to byly 

takový dřevěný stropy, dřevěná střecha, proto vždycky dali těm cikánům něco takovýho 

prázdnýho“, ale „nejlepší baráky si zabrali lidi ve 40. a 50. letech“ (Teta 2008). 

Teta svým výkladem zcela popírá tvrzení, která se běžně při výzkumu objevovala, že 

Romové byli přestěhováváni z domu do domu či do jiného bytu z důvodu ničení nemovitostí, 

„že by takhle vyváděli, že by něco ničili, to teda ne“ (Teta 2008). 

Můžeme-li se spolehnout na kroniku, tak k ničení domů docházelo již před 

příchodem Romů z prostého vandalismu. Neosídlené domky jsou stále školní mládeží 
                                                 

112Za povšimnutí stojí, že v Tetině schematu je prací práce za výdělek, ne práce domácí. Tetino 
schema práce tudíž nebude identické se schematem paní Krbové. Rozpor je v charakteru odměny, práce jako 
ekonomická produkce, vytváření hodnot, které jsou finančně měřitelné.  
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vykrádány, proto se ředitelstva národní a stř. školy požádají o potrestání viníků (PK květen 

1949, s. 62). 

Mikšíček (Mikšíček, 2006 str. 49) uvádí, že vzhledem k celkovému úbytku 

obyvatelstva v pohraničí bylo nutné vyřešit problém s chátrajícími stavbami. V roce 1959 se 

tedy vláda rozhodla dle usnesení politického byra ÚV KSČ, chátrající budovy zbourat. 

Některé domy byly později zachráněny díky tomu, že se v 60. letech prodávaly rekreantům. 

5.1.4.4.1 Bytové domy a jejich proměna na ghetta 

Změnu v bydlení a jeho modernizaci přinesla výstavba bytových domů - „paneláků“, 

které byly v oblasti Alfy a Bety stavěny později (v 60. letech) a někteří Romové stejně tak 

jako ostatní zaměstnanci státních statků v nich získali bydlení. Bytovky byly rozesety ve 

vlastních městech i v okolních vesnicích, a tak nebylo třeba dojíždět do zaměstnání, nacházelo 

se v jejich bezprostřední blízkosti. Dodejme, že se jedná o velmi uniformní, architektonicky 

nenápadité laciné domy, jejichž styl je poplatný době vzniku. Tehdy nicméně představovaly 

luxus, na rozdíl od chalup v nich byla zavedena voda a elektřina.  

Ve spojitosti s Romy jsme slýchávali, že Romové tyto byty dostali mimo jiné proto, 

že domy, v nichž žili, zcela vybydleli. Později se nám dostalo korekce tohoto tvrzení od Tety. 

Koncem 60. let a v 70. letech 20. století začínalo v českých krajích chalupaření a Romové 

bývali ze starých chalup vystěhováváni, protože město a další zprostředkovatelé vydělávali na 

jejich prodeji. „Víš, proč to začalo, tak ti tady (kupující) dali za dům dva a půl tisíce a dvacet 

tisíc dostali ti, co jim to nabídli.“ „Do těch paneláků se to začalo dávat právě tím způsobem, 

že když byl cikán už nepohodlnej na tý vsi a potřebovali ten domeček pro někoho prodat“ 

(Teta 2008). Na chalupách částečně vydělávalo město, ale více ti, kteří prodej 

zprostředkovávali. Tato tradice, jak uvidíme, trvá. 

Romové nejenže obdrželi to nejhorší ubytování, ale když se ukázalo, že na něm lze 

vydělat, museli změnit své bydliště. Jich se tento „business“ netýkal. Ovšem obchod to nebyl 

„čistý“ ani z hlediska státní správy. 

Dokud fungovaly státní statky, byly bytové domy v jejich vlastnictví. S jejich 

zánikem v roce 1993 přešly bezúplatně do správy města Alfa. Bytové domy zůstaly plné 

nezaměstnaných nájemníků, odborníci se za prací odstěhovali jinam. Pro město bylo čím dál 

větší zátěží starat se o bytové domy a o jejich obyvatele, a proto se rozhodlo bytové jednotky 

či domy prodat. O prodeji bytů se rozhodovalo v roce 1996, kdy na zasedání městské rady a 

zastupitelstva byla přijata pravidla jejich prodeje (PK 28. 3. 1996, s. 286–286). Zastupitelé a 

rada předpokládali, že prodejem těchto bytů napomůže městu k doplnění příjmové části 

rozpočtu, a tím i k překonání dočasných finančních obtíží. (Ibid.). 
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Zastupitel města Radim upřesňuje okolnosti, proč město potřebovalo bytové domy 

prodat, v čem spočívala ekonomičnost rozhodnutí: „To dlužný nájemný, ty investice, to 

rozhoduje poměrně dost. Ale já přesně vím, jaká byla nálada, kdyby někdo před pěti lety 

přišel, že si založil občanský sdružení, tak to na něj přepíšeme a je to, ale hlavně, ať po nás 

nic nechtěj, ať se o to starají sami. My jsme se spíš chtěli zbavit těch svejch povinností, 

protože oni znali ty svý povinnosti (Radim se přeřekl, chtěl říci práva), že jim musíš zabezpečit 

vodu a že jim nesmíš nic vypínat, byly takový problémy. Vyvážení žumpy a všeho ostatního, a 

že se o ně musíš starat. A pak to byl náš pozemek a pak nás někdo udal a my jsme za Sigmu 

dostali 70 tisíc pokutu od Český inspekce životního prostředí, protože tam byla všude bužírka, 

gumy, vypalování, protože oni bůhvíkde něco nakradou a bylo to na pozemku města. Tak my 

nejenom, že jsme je pořád dotovali, my jsme za ně ještě platili pokutu. Tak to pak neprodej ten 

pozemek.“ 

ML: „Jak to dělaj ti podnikatelé různí, že neplatěj pokuty?“ 

Radim: „No to já nevím, asi na ně nikdo nepíše udání anebo oni s těma úředníkama 

jednaj jinak. U mě to je problém, že když město, když dostane pokutu a začne se vzpírat, tak 

pak přestane mít nárok na dotace a dotace je třeba i příjem na školu, jo. Ty průběžný položky, 

takže to, co ty by si protahovala jako soukromej majitel, i legálně třeba, tak to město si moc 

nemůže dovolit, tam jsou dokonce i nějaký nuance, že jako majitel je z důvodu rekonstrukcí 

můžeš odpojovat a když neplatíš, tak tě může odpojovat a město ti nesmí odpojit všechny sítě“ 

(Radim 1/2008). 

Z hlediska lokálního politika, který má konkrétně vymezené povinnosti a pravomoci, 

jsou pro racionální fungování města neplatící nájemníci, kteří necítí odpovědnost za stav bytu, 

domu a okolí značnou překážkou. Bezmoc majority je vyjádřena ve schematu: HLAVNĚ SE 

JICH ZBAVIT, POŘÁD ZA NĚ NĚCO PLATÍME, NAKONEC NA NĚ DOPLATÍME. Nás nemůže překvapit. 

Město byty přednostně nabídlo jejich nájemníkům, a přestože jejich cena byla nízká 

a měli možnost využít splátek, mnozí z nich o ně neměli zájem. Někteří nájemníci byli 

nezaměstnaní, v platební neschopnosti, v případě, že na ně byla uvalena exekuce, by pro ně 

koupě bytu nebyla řešením. Tak se stalo, že bytové domy koupili místní podnikatelé v 

nemovitostech (pan Tlustý). Radim nechápal „co může člověk mít z plnýho baráku cikánů“. 

Podnikatelé koupili domy za nízkou cenu nabízenou městem a s desetinásobným ziskem 

některé z nich prodali dalším kupcům. Takže stejně jako v letech 60. tak i v letech 90. 

vydělávají na Romech a sociálně slabých jedincích svébytní „podnikatelé“. Zpětně Radim 

toto překupnictví komentoval s tím, „koho by to v té době napadlo, že někdo může mít něco z 

baráku plnýho cikánů.“ Dovolme si na tomto místě trochu subjektivního hodnocení, slušný 

člověk tak daleko nedohlédne, pokud se s takovouto praxí nesetkal. Stejně jako japonští turisti 
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nechápou, že je někdo může okrást, protože oni sami nekradou, a myslí si, že to, co se jim 

stalo, tak mělo být (Tomio Okamura, Hyde Park 16. 3. 2011). Tím můžeme omluvit některé 

lokální politiky, kteří tímto prodejem městu ve starostech ekonomických a sociálních příliš 

neulevili. Ukáže nám to podrobnější pohled na vybrané lokality: Ný, Sigmu, Pí a Deltu. 

Ný 

Ný, jak říká Radim, „to je vesnice, která tu nebyla, vznikla až po druhý světový válce, 

postavily se tam velkokapacitní chlívy, tadyhle jsem dělal praxi, to jsou ty chlívy, to oni 

rozebrali, to bylo před deseti lety“ (Radim 1/2008). 

V šedesátých letech žilo v panelovém domě různorodé obyvatelstvo, postupně 

přibývali Romové a sezónní brigádníci. Jednalo se o slušné, avšak nijak prestižní bydlení. 

Různorodé obyvatelstvo žilo v domě i v osmdesátých letech před politickým převratem.  

Radim: „Tam (romská rodina Šedých) bydleli v Ný, bydleli na tý farmě, když já jsem 

byl na praxi v druhý půlce osmdesátejch let, to už se tam začínali stahovat, protože postavili 

tu druhou půlku…“ (Radim 5/2008). Teta doplňuje: „To už postavili i ty domky tam dole. 

Tak to, co bydlelo ve starým paneláku, ty lidi, tak to se začalo stěhovat do těch domků a 

tohlecto (panelák) se začalo obsazovat všelijakejma takovejhlema lidma, který tam bydleli 

třeba čtrnáct dní, tři měsíce a zase to odtáhlo někam jinam“ (Teta 2008). 

Ve státních statcích proběhla privatizace v devadesátejch letech, zastavila se výroba a 

zůstaly opuštěný hospodářský budovy a v současné době teď, je to taková velkoskládka 

(Radim 1/2008). 

O hospodářské budovy neměl nikdo zájem. „Státní statek si rozdělili bejvalí 

náměstci, to (hospodářské budovy) bylo na mlíko, ale mlíko tady nejde a dotace tady na něj 

nejsou, takže tyhlecty kravíny a zařízení na dojení nikdo nechtěl, v tom privatizačním projektu, 

a tak se to opustilo, rozdělili si pozemky hlavně, a to jim stačilo, a ty budovy nebyly moc 

kvalitní“  (Radim 1/2008). 

Radimova Teta vyjadřuje nad zkázou hospodářských budov smutek: „Nono, to je 

rozbitý, bože, jak tam se dobře dělalo, ta budova, co tam stojí ta plechová, to postavili novou 

granulační linku, na který se neudělala ani granule. … Byla tam kruhová dojírna, no jeden, 

dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm stájí. Odtud chodilo každej den tak tři a půl tisíce čtyři tisíce 

litr ů mlíka“ (Teta 2008). 

Radim: „Já si připadám jako mladík, že jo jura, a ten její kamarád, když tu byl a si to 

tam fotil. Ale já jsem tady dělal normálně! Já jsem tady pomáhal Tetě. To je úplná ruina, jako 

kdyby skončila druhá světová válka“ (Radim 5/2008). 

Teta: „To se ti chce se brečet, když to vidíš, s timhlectim jsem nesouhlasila a souhlasit 
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nebudu, to jako ne“ (Teta 2008). 

Dědictví diskontinuity se vrátilo po padesáti letech do kraje zpět. V současné době v 

samotné vsi, pokud se tak dá toho uskupení nazývat, je pár domků, no jsou tam, je tam 

panelák postavenej a bytovky, je to ghetto (Radim 1/2008). 

Teta o současných obyvatelích ghetta nemá valné mínění: „Já si pamatuju na rodiče 

těch v Ný, kdybych věřila na pánaboha, tak ten jejich táta (Šedý) by musel vstát a jít je všecky 

ztlouct do jednoho pytle, to byli tak pracovitý lidi“ (Teta 2008). Zkázu státních statků a jí 

přináležející obce dává Teta do souvislosti se současným často nezaměstnaným 

obyvatelstvem. 

Pan Tlustý opravil v Ný část bývalých kanceláří a hospodářských budov. „Tohleto je 

starej teletník, já jsem tam inseminoval a telil krávy a teď je to bytovej dům, tam bydlí lidi a v 

tom jede mimochodem Kámoš, tam bydlej cikáni. Tam předtím byly kanceláře, ty i koupili, a 

najednou ty kanceláře, kde já jsem v šestnácti, sedmnácti podepisoval nějaký papíry, tak ty 

kanceláře jsou teďka evidovaný na katastru jako bytovej dům a bydlí tam plno těch cikánů“ 

(Radim 1/2008). Radim několikrát naznačil, že pan Tlustý spolupracuje s úředníkem na 

stavebním odboru. 

Původně jsme se domnívali, že celé Ný je v rukou dvou místních lokálních 

podnikatelů pana Tlustého a jeho Komplice, ale během výzkumu jsme zjistili, že původní 

bytový dům, „panelák“, je ve vlastnictví podnikatele, který nežije v Alfě či jejím okolí. 

Zaměstnává dva správce, kteří do Ný jezdí pracovat. 

Pan Tlustý opravil sousední kancelářskou budovu a pronajímá ji jako ubytovnu. 

Kromě bytového domu jsou v Ný řadové domky a dále i domky se zahradami. „Podnikatelů v 

nemovitostech“ a „bankéřů“, kteří ochotně propůjčují místním obyvatelům své služby, je více 

než nadbytek. Podívejme se na příklad praxe v obchodování s domy, jak dokládá příběh 

neromské sousedky bytového domu v Ný. 

Terénní pracovnice vypráví „nešťastnej příběh“ paní Kotysové, která si „chtěla 

půjčit a dealer ji tak zmanipuloval, tak zblbnul, že ji dal nějaký papíry podepsat, že o ten dům 

přišla.“ Kdysi ho koupila „za tři sta tisíc od jednoho majitele,“ v době, kdy měla první dítě, 

nyní již má čtyři, ovšem ti první tři jsou již dospělí. „Chtěla si půjčit na zateplení a na střechu 

sto tisíc, no a on jí při tý půjčce něco podkládal, něco jí říkal,… Půjčku podepsala nějaký letní 

měsíc, peníze dostala až před Vánocema a ještě na kousky. Nejprve jí dal deset tisíc, pak jí dal 

padesát. Jí se to nelíbilo, mluvila s ním o tom, až to přešlo v hádku a on že jí řekl: Buďte 

ráda, že vás nevyhodím!“ Ona se probírala dokumenty, „co jí furt podstrkoval pod ruku a 

přinesla je sem za právníkem: Vy jste mu podepsala, že on s tím barákem může nakládat jako 

se svým majetkem. Podíval se do katastru a zjistil, že už je prodanej ňáký firmě. Ona je 



85 
 

vlastně v cizím baráku. Takže ona ho prodala, aniž by to věděla, no ale měla si to přečíst. 

Ještě je splácí a ještě počítali, kolik jí vyjde na penálích, kolik doplatí, vím, že s tím právníkem 

to tady řešila, že chce oslovit tu společnost, který to patří, protože ten člověk, se kterým 

jednala, už ani jeho to nebylo. A jemu dala veškerou plnou moc s tím domem nakládat jako s 

jeho majetkem, takže on ho prodal“ (Alice 15/2010). 

Podvodníci či podnikatelé v nemovitostech si nevybírají pouze Romy, ale jakékoli 

lidi v nouzi, u kterých poznají, že nejsou zcela zorientovaní ve světě půjček, úvěrů a hypoték 

a že nemají žádné vlivné známé, kteří by je mohli ohrozit. Paní Kotysová není sama, kdo se 

stal obětí podvodu. 

Ný je od Alfy vzdáleno asi dva kilometry a kilometr od něj je železniční zastávka, 

kde jezdí vlaky každou druhou hodinu. Ný tedy není centrem, ale disponuje určitou dopravní 

obslužností. 

Z našich informátorů žije v Ný (v paneláku) paní Olívie, která je švadlenou v Deltě. 

Manžel pan Oliva je neformálním správcem paneláku v Ný. Jejich syn Samson je mužem 

Sáry z Delty, žijí v Deltě a mají spolu čtyři děti. U paní Olívie žije dospívající vnučka Isabella 

(dcera dcery, která žije v zahraničí). Dále zde žije paní Eva se svým partnerem Gulčem a 

čtyřmi dětmi. Gulčo je vzdálený bratranec Alice, Sáry, Yvony. Bydlí tu paní Sísová, muž a dvě 

dcery. 

V Ný v soukromém bytě žije Magda s partnerem a dvěma dětmi. Paní Kotysová je 

sousedka z „prodaného domku.“ 

V bývalých kancelářích bydlí paní Ká, která byla odsouzena k šestiměsíčnímu odnětí 

svobody, protože její dva synové nedocházeli do školy. Ve vedlejším pokoji žije její partner, 

na kterého je uvaleno množství exekucí, především z nedbalostních důvodů. Např. 

neodhlášení se jako odběratele telefonu a elektřiny z bývalého bydliště. 

V Ný jsou dva „typy“ obyvatel, potomci starousedlíků, kteří žijí především v 

bytovém domě, v řadových a samostatných domcích, a nově příchozí z okolních měst, obcí či 

ze Slovenska, kteří získávají ubytování v bývalých kancelářích. Stěhují se sem proto, že na ně 

tak snadno nedosáhnou exekuce; přestože dluží za elektřinu, nemůže jim být odpojena, 

protože sami nejsou vlastníky bytu apod. Pan Tlustý jim poskytne azyl a oni mu jsou vděční. 

Jejich dluhy jim pomáhá po administrativní stránce vyrovnávat Alice. Vyjednává jim 

splátkové kalendáře. 

Sigma 

V Sigmě je bytový dům ze šedesátých let 20. století na kraji vsi. Vlastní jej či se o 

něj stará pan Tlustý. Ubytovává zde nově příchozí Romy z okolních měst, z Bety či ze 
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Slovenska, pokud se z důvodů exekucí museli odstěhovat ze svého bydliště nebo si „prodali“ 

střechu nad hlavou. Na domě jsou sice nová plastová okna, ale celkově byl, když jsme dělali s 

jeho obyvateli v roce 2009 rozhovory, ve velmi špatném stavu. V prvním bytě například měla 

rodina různé elektronické spotřebiče, ale nebyly zde žádné funkční zásuvky. 

Na rozdíl od Ný je zde velmi špatné dopravní spojení. Jezdí zde autobus ráno o půl 

sedmé a odpoledne po čtvrté hodině. 

V Sigmě jsme mluvili se dvěma rodinami. Jedna přišla z Bety před pár měsíci z 

důvodu dlužného na nájemném. Matka i její děti (Zahradníkovi) se vyjadřovaly v tom smyslu, 

že v Sigmě je nuda. Pan Arnold se synem Arnoldem (druhá rodina) pracují pro pana Tlustého. 

Pí 

Radim: „Já si pamatuju, když jsem v deseti letech chodil na koledu, tak na Pí nebyl 

ani jeden cikán“ (Radim 5/2008). 

Teta: „Panelák v Pí, tam se nastěhovali samý mladý lidi, kteří dělali na statku, tam se 

nastěhovali manželé, který ještě neměli žádný malý děti, celou dobu tam nebyli cikáni, vůbec 

tady nebyli, potom tady bydleli ve vedlejší vsi, ale že by takhle nějak vyváděli, že by něco 

ničili, to teda ne“ (Teta 2008). 

V bytovém domě v Pí byla i knihovna a údajně zde romské rodiny v 60.-80. letech 

20. století vůbec nebydlely. Sousedka113 romského domu žije v Pí od roku 1972. Potvrzuje 

Tetiny výroky: „V té době tam žádní cikáni nežili. První přišli Krbovi, tedy sestra Kamila a 

pak za ní přišel jeden bratr, pak druhej a pak jich byla plná bytovka“ (Sousedka 2008). V 

bytovém domě v Pí žije v současné době šest rodin, z toho jsou příbuzensky spojené již výše 

zmínění sourozenci Krbovi.114 

Ti se zcela distancují od paní Šedé s tím, že je to jiná rasa, o svobodné matce 

Naně115 s dítětem se nijak nezmiňují. Dle sousedky je paní Šedá: typická cigna – 

nespolehlivá, uřvaná, řve, je líná, lže. Termín cigna použila pouze v souvislosti s paní Šedou, 

jinak říkala cikáni či většinou používala křestní jména jednotlivců. 

Všichni obyvatelé bytového domu v Pí jsou potomci „starousedlíků“, bývalých 

zaměstnanců státních statků. Sousedky jsme se ptali, jak se to stalo, že ti „bílí-Češi“ tam již 

nebydlí. Odpověděla, že se stěhovali za prací a pak říkala, že vlastně tři umřeli. Někteří se 

odstěhovali, zmínila i Báce (Rom), který se odstěhoval. Romy začínal stěhovat do bytového 

                                                 
113 Rozhovor se Sousedkou proběhl 20. 7. 2008 na zahradě u domku. 
114Jejich nejmladší sestra s rodinou žije v Alfě ve stejném domě jako její matka. Mají skromné byty 

v soukromém vlastnictví. Předtím, než se nastěhovali do současných bytů, žili v domě, který Teta 
charakterizovala: „Ten Krb, ten když tamto začali bourat, od toho mostu se nastěhovali naproti, to byl strašně 
starej barák, tam byly jatka.“ 

115Její matka s otčímem žije ve starém stavení v Pí na Druhou. 
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domu v Pí národní výbor (Sousedka 2008). Sousedka, která sdílí s Romy společný prostor, ví, 

jak „cikánský dům“ vznikl, na rozdíl od Tety ze sousední vsi.  

Sousedka své romské sousedy hodnotí kladně: „Ti naši jsou ještě dobrý, ty v Pí,“ zdají se mi 
lepší než ti, kteří jsou v jiném kraji u neteře, nebo ti, kteří žijí na Ný. To, že jsou jako lepší, 
spočívá v tom, že se „snaží…“ (Sousedka 2008). Sousedka generuje zajímavé schema: 
ROMOVÉ MOHOU BÝT I NAŠI.116 

Radim situaci v Pí z hlediska zastupitele komentuje takto: 

„Tam je pak strašně zajímavý, že v tom Pí, tam je panelák, kterej si koupil, tam je 

taky myslím čtrnáct bytů. Některý si je koupili, ty, co tam bydleli a sedm se jich prodalo s 

nájemníkama a to má myslím taky ten chlap z Emelix. Chvilinku se o ně starala společnost 

správa domů, ta z toho utekla, ta se starala asi půl roku. Tam byl problém, že oni vysejpali 

odpady, neměli popelnice, ona Kamila říkala: My tu nemáme popelnice. Ale mně taky nikdo 

nenosí popelnici, já jsem si ji koupil a platím známku, tady máte bordel, chodíte v tom. A 

(ona): Kam to mám asi dávat. (Radim): To musíte uklidit, a tam prostě vedle paneláku plíny a 

prostě neskutečný“ (Radim 2/2008). 

Uvedená citace ukazuje na kulturní konflikt, kdy člen majority nechápe, proč si 

Romové nepořídí ke svému domu popelnice, když je to zcela běžná záležitost. Vědí, že si 

popelnice každý zařizuje sám? Jak je možné, že to nevědí, že spoléhají, že jim odpad někdo 

vyveze zadarmo? Dílem je to pravděpodobně nezajímá, ale možná, že vzhledem k tomu, že 

většinou žili pod záštitou státních statků nebo města, tak se to prostě nenaučili. Kde je však ta 

udávaná romská flexibilita? Zabývání se odpadky nepatří do konceptu šlechtictví? Z hlediska 

majority a i z hlediska výzkumníka, který je členem majority, je tato skutečnost 

nevysvětlitelná. 

Schema minority: STAROST 

V Pí je polovina bytového domu v osobním vlastnictví jednotlivých nájemníků a 

polovina domu patří podnikateli z Emelix. Pro tohoto podnikatele pracuje jako správce 

budovy sestra Kamila bývalá Krbová, která má byt v osobním vlastnictví. Znamená to, že má 

na starosti vybírání nájemného, záloh a komunikuje s ním ohledně oprav domů. Někdy se jí 

zdá, že je daleko výhodnější být v nájemném bytě než v osobním. Vlastnit byt je STAROST. 

Kamila vidí, že ona se o svůj byt, jeho údržbu, úklid na chodbě, včetně popelnic musí postarat 

sama na rozdíl od nájemníků, kteří přes ni vyřizují své stížnosti. V okamžiku, kdy je zavalena 

STAROSTÍ, tak nepočítá, že její bydlení je daleko levnější než jejích sousedů, přestože je to ona, 

                                                 
116Během výzkumu v roce 2011 jsme se dozvěděli, že Sousedka se stěhuje z Pí pryč. Důvodem bylo 

opakované neřešené vykrádání sklepa. Ze strany policie se okrádané rodině nedostalo dostatečné podpory, 
škoda pro ni byla malá, tudíž se případ nevyšetřoval. 
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kdo pracuje se složenkami, ví, jak vysoké nájemné platí sousedi. Viděli jsme, že doma má 

sofistikovaný úřad, za který by se nemusela stydět žádná majoritní hospodyně. 

V Pí jezdí pravidelně každé dvě hodiny vlak, kterým se obyvatelé mohou dopravit 

buď do Alfy, Omikrónu či Kappy. Je zde také autobusové spojení. 

Našimi informanty v Pí byli Nana, Kamila, její muž, synové a paní Sousedka. Pí 

nespadá do terénní práce Alice. Také jsme neshledali, že by mezi našimi informanty z Pí a 

informanty z Delty a Ný byly příbuzenské vztahy. 

Delta 

Delta patří do katastrálního území Bety. Zapadlá usedlost je tvořená bytovým domem 

a několika rekreačními domy. Osmdesát procent obyvatelstva tvoří ve vsi Romové, nedá se 

tedy říci, že by zde byli menšinou. Jejich komunita je složena převážně z příbuzných, byť 

některé příbuzenské svazky vznikly nedávno na základě sňatku. Pro generaci dětí školou 

povinných to znamená, že jsou většinou všichni bratranci a sestřenicemi. Stejně jako u 

ostatních vyloučených lokalit v kraji je geneze této spojena s rozpadem státních statků v 

devadesátých letech. 

Ptali jsme se Alice, zda se její muž přistěhoval do Delty za ní. „Naopak, já za ním, já 

jsem bydlela v Epsilónu, to je pět kilometrů odsaď, a když padaly statky, ještě než celej ten 

komunismus skončil, tak těsně před koncem, mamka měla ještě tenkrát na národním výboře 

žádost o byt. My jsme bydleli v bývalý škole, v budově školy v tom Epsilónu, a tady odsaď se 

odstěhovávaly tři rodiny nebo čtyři a oni říkali, tak půjdete do Delty, tam je záchod, voda, 

všechno, tak my jsme se sem přestěhovali. Manžel tu již bydlel, tak já jsem sem jezdila za 

rodinou, já jsem svýho manžela znala od svých osmi, devíti, deseti let“ (Alice 15/2010). 

V Deltě v bytovém domě tedy Romové žili již před převratem, i když s nimi žili i ne-

Romové. Později městský úřad v Betě chtěl tento bytový dům prodat, ale vzhledem k tomu, 

že byla známa nešťastná zkušenost s prodejem bytového domu v Ný podnikateli Tlustému a s 

problémy, které prodejem pro místní obyvatele vznikly, tak občanské sdružení, které zde 

působí, dům koupilo a snaží se v Deltě rozvíjet komunitní život, mimo jiné s důrazem na 

odpovědnost za stav obydlí a bytové situace, v které se jedinec nachází. 

*** 

Ný, Pí, Sigma i Delta figurují na mapě vyloučených lokalit vytvořených na základě 

Gabalova výzkumu, podle něhož je lze považovat za ghetta. Nebudeme se přít o definici 

vyloučené lokality, nicméně je třeba si povšimnout, že situace těchto čtyř lokalit se naprosto 

neshodují a jejich životní podmínky jsou zcela odlišné. 
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5.2.4.4.2 Příčiny vzniku ghett 

Členové majority mají tendenci zapomínat na dílo, za nímž stojí někteří jejich 

představitelé. Základ vzniku ghett byl dán situací v 80. letech 20. století. Mikšíček (Mikšíček, 

2006 str. 49) popisuje dobu 60. a 80. let jako období úbytku obyvatelstva, především z 

venkova. Mladí lidé se stěhovali do měst. Volné byty v opuštěných bytových domech byly 

poskytovány romským rodinám. S privatizací statků v 90. letech, se staly domy majetkem 

měst a proměnily se v tzv. sociální byty. Nereflektovaná procesualita, tedy nedostatečná 

identifikace sociálně slabých lidí a nezahájení včasných programů na jejich začlenění do 

„běžného života mezi normální lidi“, ale naopak jejich postupné sestěhování do společných 

budov, způsobila nedomyšlené vytváření ghett, které definitivně podpořili svým tržním 

cítěním svévolní podnikatelé v nemovitostech. Sestěhovávání Romů a dalších lidí na okraji 

společnosti tedy nebylo rozhodnutím jich samotných, ale souviselo s uvolněním bytů, v 

jejichž blízkosti nelze sehnat zaměstnání, a selháním politické špičky, která včas neuplatnila 

určitý druh „protekce“, včetně např. vazby sociálních dávek na uměle vytvořená pracovní 

místa (do praxe přišlo až 2007), vytváření sociálních programů, které pomáhají rozvíjet u 

klientů podíl odpovědnosti za místo a kraj, v kterém žijí.117 Dovolíme si i tvrdit, že za 

vznikem ghett stojí pohodlí politiků a podpora podnikatelů na základě výhodnosti nabídky pro 

konkrétního úředníka či skupinu úředníků, bez ohledu na cíl podnikání a jeho společenské 

důsledky. 

  

                                                 
117Tomu se věnují z vlastní iniciativy občanská sdružení a někdy školy. 



90 
 

5. 2 KULTURNÍ MODELY VE VZDĚLÁVÁNÍ 

5.2.1 Situace romské minority v rámci vzdělávací politiky 

Ze současného monitorování vzdělanostní úrovně R/G/T118 v badatelských 

zprávách119 vyplývá, že dosažená úroveň vzdělání této nejrozšířenější minority na evropském 

kontinentu je výrazně nižší než u majoritního obyvatelstva.120 V České republice je problém, 

který se týká nedostatečného vzdělávání Romů, zviditelněn jejich absolvováním základní 

povinné školní docházky v základních praktických školách. 

Připomeňme si, že před rokem 2005 (než vstoupil v platnost Nový školský zákon 

561/2004 Sb.) nesly praktické školy název „zvláštní“ školy a stále tak jsou vnímány širší 

veřejností i našimi informátory. Jsou to školy neprestižní, na nichž člen většinové společnosti 

nechá studovat své dítě v krajním případě, kdy není pochyb o jeho mentálním handicapu a 

jsou vyloučeny ostatní důvody možného selhávání dítěte na běžné základní škole (Člověk v 

tísni, 2009). Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy nicméně v tiskové zprávě z 25. 

listopadu 2009 prohlašuje, že „Dnes u nás zvláštní školy, které kritizoval štrasburský 

rozsudek, dávno neexistují, to však neznamená, že by byla situace ideální.“ (MŠMT, 2009). 

Paní ministryně má samozřejmě pravdu, ale pouze v „diplomatickém“ slova smyslu. 

Rozhodnutí Evropského soudu ve Štrasburku způsobilo, že si političtí představitelé České 

republiky uvědomili, že je nezbytné deklarovat zájem o romskou minoritu a vykazovat, jakým 

způsobem je podporována její integrace do společnosti. 

Z tohoto důvodu jsou naší politickou elitou iniciovány nákladné výzkumy, které 

mapují situaci Romů v České republice. Mezi nejvýznamnější agentury v této oblasti patří 

Člověk v tísni a GAC Ivana Gabala, která provádí sociologické výzkumy v oblasti 

vyloučených lokalit. Zmiňme jeho Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a 

absorpční kapacity subjektů působící v této oblasti z roku 2006 (Gabal, 2006) a volně 

navazující projekt Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních 

škol v okolí vyloučených romských lokalit z roku 2009 (Gabal, 2009). Pozitivní na 

sociologických výzkumech je datový záběr, zasazení určitých jevů do čísel a jejich možná 

objektivizace. Na druhé straně, přestože zpráva Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance… je 

kombinovaná s kvalitativní sondou, chybí v ní pohled do vnitřních mechanismů určitých jevů 

                                                 
118R/G/T: Toto označení používáme pro zjednodušení, když mluvíme především o evropských 

výzkumech, které se zabývají Romy, Gypsies a Travellers. Například ve zprávě EUMC. Roma and Travellers in 
Public Education. An overview of the situation in the EU Member States. (EUMC, 2006). 

119V těchto tvrzeních se shoduje veškerá literatura, která se zabývá vzděláváním R/G/T. 
120Kdo je toto majoritní obyvatelstvo? Jsou to ti, jimž patří půda? Je půda – pozemky stále ta 

nejdůležitější komodita? 
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a odkrývání jejich příčin. Teoretizace emického pohledu121 na svou vlastní situaci je pak 

téměř nulová. Patří-li k závěrům rozsáhlé výzkumné studie, že „má-li být školská politika 

nastavena tak, aby dokázala pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují, vyžaduje to specifický 

přístup k různým typům škol“ (Gabal, 2009 str. 69), nacházíme se na úrovni banálních tvrzení, 

která politici možná potřebují slyšet, ale učitelům podávají pomocnou ruku minimálně. Těžko 

říci, zda je utěší slova: „adekvátní finanční podpora“. (Ibid., str. 69). 

Důkladnější sondu a daleko kvalitnější zprávu podal Člověk v tísni ve spolupráci s 

Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Analýza 

individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (2009), 

hlavním řešitelem projektu byl Zdeněk Svoboda, analýzu vzdělávacích programů prováděla 

Petra Morvayová; na výzkumu se podílel početný tým odborníků. (Člověk v tísni, 2009 str. 

3). Studie podává komplexní obraz školních vzdělávacích programů a postojů pedagogů k 

možnostem, které mají v rámci vzdělávacího systému ohledně žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Ministerstvo školství v tiskové zprávě (MŠMT, 2009) uvádí, že výzkumy nepotvrzují 

pesimistické údaje neziskových organizací, nicméně s politováním konstatuje, že téměř jedna 

třetina romských žáků se vzdělává dle Rámcového vzdělávacího programu pro lehce mentálně 

postižené, neromských žáků se vzdělávají dle tohoto programu dvě procenta. 

Analýza provedená pod záštitou Člověka v tísni ukazuje na problematické 

skutečnosti, které se týkají škol určených primárně pro žáky s lehkým mentálním postižením, 

v první řadě „polovina škol (23) z výzkumného vzorku uvádí padesátiprocentní a vyšší podíl 

docházejících Romů, šest škol lze považovat za etnicky homogenní“, jsou v podstatě 

spádovými školami v oblastech s výskytem sociálně vyloučených lokalit či sociálně 

znevýhodněných jedinců. (Člověk v tísni, 2009 stránky 104-106). Bývalé zvláštní školy jsou 

zasaženy procesem ghettoizace. Ghettoizaci posiluje ochota „bílých“ rodičů vozit dítě do 

školy s RVP ZV LMP122 do vzdálenější části města či do sousední obce; dále přes doporučení 

přeřazení dítěte na školu se RVP ZV LMP se snaží o integraci dítěte do běžné základní školy. 

(Ibid., str. 107). 

                                                 
121Emický z angl. emic: výklad kultury či jazyka prostřednictvím jejich vnitřních elementů a funkcí 

spíše než z hlediska existujících externích schemat. (Next Shorter English Dictionary, 1997) My se v našem 
výzkumu snažíme respektovat emický pohled na kulturu a minimalizovat naše kategorizace. (Budil, 2003 
stránky 19-21). 

122RVP ZV LMP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V praxi se většinou jedná o základní praktické školy. 
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V rámci Dekády romské inkluze (2005–2015) je napsáno nepřeberné množství zpráv 

na objednávku Rady vlády ČR, které již nepřinášejí nové informace a spíše sklouzávají do 

bezzubých politických deklarací, jejichž ústředním smyslem je odvrácení podezření Evropské 

unie a okolního světa, že Česká republika nemá zájem na zvýšení vzdělanostní úrovně romské 

menšiny a snížení její diskriminace. Zdá se, že vytváření dojmu o zlepšování postoje k 

romské menšině se poslední dobou České republice daří, Romům není poskytován 

automaticky azyl v „západních“ zemích. Nicméně „studená válka“ mezi Romy a ne-Romy 

spíše posílila. Je třeba tedy mít na zřeteli, že problém vzdělávání, vzdělávání národnostních 

menšin a speciálně vzdělávání Romů je záležitost politická. 

5.2.2 Práce – tělo – disciplína 

Je třeba se rozhodnout, z jakého schematu budeme postavení Romů v české škole 

řešit, jaká hlediska nás budou zajímat a jsme-li schopni nevnášet nevědomě naše schemata do 

schemat našich informátorů. Nás zajímá především emické hledisko, nicméně protože se 

nemůžeme považovat za členy námi zkoumané menšiny, potřebujeme si určit fokus, skrz 

který ji vidíme. Z hlediska délky pobytu ve vzdělávacích institucích se dokonce dá říci, že 

jsme Romům velmi vzdálení. 

Domníváme-li se, že každý jedinec má právo na sdílenou kulturu bez ohledu, zda 

nějaká kultura ve smyslu musejní sbírky existuje, měli bychom být schopni vidět Romy jako 

specifickou kulturní minoritu, která je v určité míře zasažena socio-kulturním vyloučením. 

Dále je třeba vidět, že majorita a minorita jsou sociální dynamické systémy, které spolu 

interagují a vzájemně se ovlivňují. 

Michael Stewart na základě svých výzkumů u maďarských olašských Romů 

doporučuje „chápat romskou kulturu jako protikladnou ke kultuře ne-cikánské.“123 Konflikt 

těchto dvou „kultur“ vidí jako konflikt „práce“. Cituje Le Goffa, který situuje změnu 

konceptu práce do 9. století. (Steward, 2005). Práce, dříve otrocká lopota, získává v době, kdy 

je do společenského řádu zahrnuta ekonomika, pozitivní hodnotu díky kategorii laboratores. 

„ Laboratores jsou venkované (agricolae, rustici), ti, kdo obdělávají pole. Počínaje 8. stoletím 

termíny odvozené od labor, jako například labores, označující spíše plody práce než lopotnou 

práci, jsou hmatatelným znamením, že zemědělská a venkovská práce začínají stoupat 

v ceně.“ (Le Goff, a další, 2006 str. 52). 

                                                 
123Steward používá na základě svého etnografického výzkumu mezi maďarskými olašskými Romy 

vedle termínu Romové i termíny Cikáni a ne-Cikáni. 
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Od 12. stol. je rozšířena pozitivní teologie práce, která vytváření produktů a služeb 

vnímá jako ekonomický úkon ve prospěch druhých. Nicméně práce zcela neztratila vazbu na 

utrpení a ne všechny společenské skupiny přijaly tuto glorifikaci utrpení, které je vyjádřené 

tělesnou prací, a tudíž svázané s konkrétní tělesností. Tedy nevidí vykonávání práce jako 

společensky hodnotné. 

Práce a postoj k ní je velkým konceptem, schematem, který se v problematice vztahu 

majority a minority odráží a v terénu jsme se s nimi mnohokrát setkali. V kapitole, která se 

zabývá příchodem Romů do kraje, se ve výpovědi Tety vyskytují o Romech tyto koncepty: 

ŽENSKÝ NEPRACOVALY; CHLAPI BYLI ŠIKOVNÝ ; NIKOMU NEUBLIŽOVALI ; Radim často 

zdůrazňuje: JÁ MAKÁM A ONI NEMAKAJ . Mohli bychom schema práce samozřejmě propracovat 

do jemnějších detailů, ale zdá se, že podstatné je, že se – byť často ateistická majorita 

domnívá ‒ že Romové se snaží vyhnout Božímu trestu za to, že Adam a Eva ochutnali ze 

stromu poznání: „V potu tváře své budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl 

vzat.“ (Česká biblická společnost, 1996) Majorita je často přesvědčena, že jsou to Romové, 

kteří jí ujídají její chléb, a tudíž ji okrádají i o výdobytky utrpení, které její členové 

dennodenně podstupují. 

Romové, stejně jako irští travellers, jsou bezzemci, kteří nevlastní nic jiného než své 

tělo. Patří ke skupinám lidí, kteří nejsou zahrnuti do výroby, ale „prodávají svou práci.“ Jejich 

vztah k práci je odlišný než vztah „rolníků“. Liégeois říká, že: „Cikáni si nesou své teritorium 

v sobě a jejich hranice jsou psychologické, což znamená, že jsou flexibilní, ale křehké; 

přizpůsobivé, ale volné.“ (Liégeois, 2007 str. 188).124 Domníváme se, že pro pochopení 

odlišností a bariér mezi Romy/Cikány/Travellers a ne-Cikány si je třeba uvědomit právě 

odlišnosti mezi vztahem k vlastnictví půdy a těla. Odlišnost, která může spočívat v 

nezakořeněnosti osobního těla do konkrétní krajiny. Karel Hynek Mácha spjatost těla a rodné 

krajiny vyjadřuje v chronicky známé (tím i nečtené) básni Máj následovně: „Ach v zemi 

krásnou, v zemi milovanou, v kolébku svou i hrob svůj, matku svou…“ (Mácha, 2012). 

Skupina lidí, které jsme potkali při našem výzkumu, nejsou sice kočovníci, ale jsou 

většinou potomky slovenských Romů, kteří přišli do kraje, aniž by měli majetkový zisk ze 

zabraných usedlostí a polností. Ze Slovenska přicházeli bez finančních prostředků, za něž by 

mohli získat opuštěné domy po sudetských Němcích. Byla to česká majorita, která je 

zaměstnala jako námezdní sílu ve státních statcích pod zdánlivou rouškou rovnosti vztahů ve 

                                                 
124Gypsies carry their territory within themselves and its frontiers are psychological, which means they 

are flexible, but fragile, adaptable but open.“ 
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společnosti socialistického Československa. Srovnání, že se jedná o lidi, kteří vlastní své tělo 

a žádnou půdu, nám připadne odpovídající. S odkazem na úvodní teoretický text jsme si 

vědomi, že se nejedná o nějak „zakonzervovanou existenci“.125 

Některé romské starousedlické rodiny si zakládají na rodinné profesní specializaci, 

po sobě jdoucí generace vykonávají stejný druh práce. Paní Krbová, vdova po traktoristovi ze 

státních statků, o svých synech říká: „Všichni jsou traktoristy.“ Tuto práci vykonávají pro 

každého zemědělce, který jejich práci v kraji potřebuje. A nejsou samozřejmě ani vlastníky 

traktorů, ty vlastní daní zemědělci, kteří získávají nové stroje díky evropským dotacím. Výše 

dotací jsou dané rozsahem obhospodařované půdy a množstvím dobytka. Romové často 

vykonávají práci sezónní, náhodnou a žádný z domorodců se nechce či není schopen vyjádřit, 

na jaký druh smlouvy jsou zaměstnáni. 

Marcel Mauss ve své eseji „Les techniques du corps“ (Mauss, 1973) považuje tělo za 

první nástroj, který jedinec používá. Způsob našeho zacházení s tělem, jeho používání, není 

nic přirozeného, ale je výsledkem naší výchovy, která je úzce svázaná se společností, do které 

se enkulturujeme, v které se socializujeme. Volně řečeno, dle Mausse, je kultura, v které 

žijeme, vtělena do zvyklostí, jak zacházíme se svým tělem. Tělo je náš první nástroj a dá se 

říci, že v dospělém věku jedince se nedá hovořit o nějakém přirozeném pohybu, ale o kultuře 

těla, jeho pohybu, užití. Jakákoli tělesná činnost je výsledkem výchovy, vzdělání, nápodoby. 

Rozšíření nápodoby souvisí s prestižností konkrétního zacházení s tělem v dané společnosti. 

Ogbu, který prováděl výzkumy týkající se vzdělávání Afro-Američanů, tvrdí, že „vzdělávání 

je založeno na kultuře dominantní skupiny“ (Ogbu, 2003 str. 39) a že „ černým Američanům“ 

není umožněno „učit se a jednat (perform) v černé kultuře“ , protože ve školách je vyžadován 

„bílý způsob performance“. (Ogbu, 2003 str. 7).126 

V souladu s Maussem tvrdíme, že chodit do školy není nic samozřejmého, ale jedná 

se o určitou techniku těla, která může být i utrpením, jak lze vyčíst z knihy Michela Foucaulta 

(Foucault, 2000) Dohlížet a trestat (kap. Disciplína, s. 199–315). Foucault se zabývá vznikem 

a pojetím disciplíny v Evropě, kdy jde o sjednocení činnosti mnoha těl v analyticky pojatém 

časoprostoru. Disciplína je aktem moci, která nemá ráz otrokářský, ani služebný, ani vazalský. 

„D ějinný moment disciplín byl moment zrodu umění lidského těla, které neusilovalo pouze o 

                                                 
125V dnešní době jsme se samozřejmě setkali s Romy, kteří žijí ve vlastním domě se zahradou. Velmi 

úspěšný byl projekt zahrádka, který byl iniciován sociálními terénními pracovnicemi (Romkou a ne-Romkou) v 
nízkoprahovém klubu ve východočeském kraji. Děti si mohly ve volném čase obdělávat záhonky a vypěstovat 
vlastní zeleninu (mrkev, ředkvičky). 

126 „Black way“ oproti „white way“, způsob performance, komunikační způsoby, které souvisí s 
habitem v Maussově slova smyslu a s expresivitou. 
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zvýšení jeho zručnosti, ani jen o upevnění podřízenosti, nýbrž o formování vztahu, jenž 

v samotném svém mechanismu činí tělo o to poslušnější, o co je užitečnější a naopak.“ 

(Foucault, 2000 str. 202). Jde o spojení těl v organismus, který je účinnější než tělo samotné. 

Vzdělávání, školní docházka je druh disciplíny. Vyžaduje specifické místo klauzuru; 

rozčlenění místa (každé individuum má své místo a každé místo své individuum); funkční 

umístění (užitečnost prostoru); jednotu postavení. (Ibid., str. 207-209). Foucault udává příklad 

J. B. de La Salleho, který snil o třídě, „v níž by prostorové rozmístění mohlo zajišťovat 

současně celou řadu rozlišení: podle stupně pokročilosti žáků, podle osobního ohodnocení, 

podle jejich více či méně dobrého charakteru, podle jejich více či méně vydatné píle, podle 

jejich čistoty a podle jmění jejich rodičů. Tak by místnost třídy formovala jedinečnou velkou 

tabulku s rozmanitými položkami pod bedlivým, klasifikujícím‘ pohledem učitele.“ (Ibid., str. 

214-215). 

Dále cituje J. B. Salleho, podle něhož je třeba uspořádat třídu tak, aby „ti, jejichž 

rodiče jsou nedbalí, a ti, kteří mají vši, byli oddělení od těch, kteří jsou čistotní a nic takového 

nemají; tak, aby žák vrtkavý a neposedný byl umístěn mezi dva rozvážné a způsobné, libertin 

aby seděl buď osamoceně, nebo mezi dvěma zbožnými hochy.“ (Ibid., str. 215). Za povšimnutí 

stojí doporučení rozlišovat žáky dle osy hygienické, kázeňské a ideologické. Hygiena je 

důvodem k separaci, ovšem kázeň a ideologie k integraci; dva ku jednomu ve prospěch 

úspěšně socializovaných žáků. 

Nezbytný pro disciplínu je rozvrh času, časové vypracování úkonu, korelace těla a 

pohybu: „učitel seznámí žáky s pozicí těla, kterou musí při psaní dodržovat“, členění tělo 

objekt, „ vyčerpávající využití – princip, který byl skryt pod rozvrhem času v jeho tradiční 

formě, byl v zásadě negativní; princip ne-zahálení: je zakázáno mrhat časem, jenž Bůh 

stanovil a člověk splácí“, „disciplína je pozitivní ekonomie, princip teoreticky stále 

rostoucího využití času, jde o to vytěžit z času stále více upotřebitelných okamžiků.“ 

(Foucault, 2000 stránky 223-224). Škola ve svém podřízení se tempu, rytmu a využití času je 

příkladným místem disciplíny.  

Chození do školy je úzce spjato s naším životem, že nám vůbec o jeho smyslu není 

dovoleno pochybovat, je s námi kulturně provázáno. V našich krajích byla zavedena povinná 

školní docházka Marií Terezií v roce 1774, ustanovující dokument byl Všeobecný školní řád 

pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech cisařsko-královských dědičných 

zemích. Důvody byly ekonomické a poddaní měli být schopni přečíst si předpisy. (Váňová, 

2010 stránky 70-71). Náš systém vzdělávání ideologicky vychází z osvíceneckého pojetí 
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disciplíny, přestože se zdá, že nároky na disciplínu nejsou tak tvrdé, jako například 

v internátních školách 18. století. Nicméně představa, jak se chová ukázněný žák, jak zvládá 

školní povinnosti a kdy má disciplínu zcela ovládat a v jakém tempu, jsou zcela jasné. První 

věc, kterou si žák v první třídě má osvojit, je „kázeň“ a každý učitel ví, co jsou kázeňské 

přestupky. Učitelé v našich výzkumech127 tolerovali odchylky od chování a návyků v první 

třídě, ale v dalších ročnících brali za samozřejmé, že žáci a žákyně inkorporovali školní 

disciplínu; mají pomůcky, nosí domácí úkoly; „nelítají“. 

*** 

Základní vzdělání je povinnost, která dává rovné šance. Současně vyžaduje 

specifické zacházení se sebou samým, jak můžeme tvrdit společně s Maussem a Foucaultem. 

A v tomto momentě se nám zdá, že interkulturní konflikt práce se posouvá ke konfliktu 

disciplinace těla. Vzdělávání v „naší“ české či evropské škole je specifická technika těla. 

Pokud má jedinec docházku zvládnout a být úspěšný, je nutná specifická disciplína, která je, 

jak již bylo řečeno, nezřídka spojena s utrpením. Ti, kteří ze školy v podstatě neodešli (tedy 

učitelé i akademičtí pracovníci), paradoxně díky svému habitu zapomínají na toto utrpení, 

které člověka při sezení v lavici zasahuje až do „morku kostí.“ „Obyčejné“ psaní latinkou je 

obrazem tělesné disciplíny a uspořádanost rukopisu lze vnímat jako míru podlehnutí školní 

disciplinaci, autoritativnosti učitele. (Kučera, 2005 stránky 409-410). Ruka přebírá aktivitu 

těla a subjektivita jedince se přesouvá „do fiktivního či virtuálního prostoru plochy, na 

špičku oštěpu pera, která bruslí, aniž by proťala papír.“ (Kučera, 2005 str. 415). Ve spojení 

s Maussovými myšlenkami si můžeme uvědomit, jaký omyl je skryt v domněnce, že náš typ 

evropského modelu vzdělávání je samozřejmý a že neobnáší nic neobvyklého pro jedince z 

odlišného socio-kulturního prostředí. Můžeme nahlédnout, „že problémy těchto dětí odhalují 

jako pod zvětšovacím sklem ty potíže, se kterými se vyrovnávají vlastně všechny děti.“ (Štech, 

1992 str. 30).  

5.2.3 PROJÍT  základním vzděláním 

Podle charty lidských práv máme v České republice právo na vzdělání. Aby právo 

bylo zajištěno, je povinná školní docházka zakotvena v zákoně a pokud rodiče neposílají děti 

do školy, jsou sankciováni. Výše sankce začíná odebráním sociálních dávek a může končit 

odebráním dětí do dětského domova a trestem odnětí svobody. V terénu jsme se 

prostřednictvím Alice setkali s případem, kdy rodiče a škola selhali v disciplinaci tří 

                                                 
127Odkazujeme nejen na výzkumy, které se týkají vzdělávání romské minority, ale i na longitudinální 

projekt Pražské skupiny školní etnografie (1994–2003). (PSŠE, 2005). 
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dospívajících chlapců (ve věku 13–15 let). 

Alice: „A tam se stalo takový neštěstí, že nebyla schopná se řádně starat o děti a oni 

kluci si začali dělat, co chtěli, nechodili do školy, mamince odporovali a šlo to tak dalece, že 

měli strašně moc zameškaných hodin, ještě ke všemu neomluvených. Maminka je sice vysílala, 

ale kluci prostě nedošli.“ Okresní soud nařídil odebrání dětí a půlroční odnětí svobody matce. 

Krajský soud po jejím odvolání verdikt potvrdil. „Takže ona už zná termín a ona sama by 

měla být potrestaná za to, že porušila školskej zákon a měla by si jít za ty děti na půl roku 

sednout“ (Alice 10/2010). 

Z hlediska rodiče-matky může být tento trest vnímán jako nespravedlivý, zvláště 

pokud se jedná o matku dospívajících chlapců. V tomto věku nemá žádné výchovné 

prostředky, kterými by mohla jejich chování regulovat. Výchova starších chlapců je 

záležitostí otce nikoli matky, jak víme od Alice.128 

Dívky, které již základní povinnou školní docházku absolvovaly, se o základní škole 

vyjadřovaly: 

„Na základce jsem byla šikanovaná, protože jsem Romka, od první do třetí třídy jsem 

to zažívala, i když tam chodili rodiče“ (Gina 2010). 

„I protože si ze mě vždycky dělali, jak se říká, prdel, když jsem byla menší, protože 

mi každej ze základky z kamarádů říkal, že jsem vykuchaná, takže jsem nosila celkový 

(plavky), jsem se fakt styděla za tu jizvu“ (Blanka 2010). 

ML : „Ta základka vypadá jako tvrdší škola.“ 

„A nejhorší na tom je, že je to povinný…., už jsem ráda, že to mám za sebou…, už 

mne tady v životě neuvidíte“ (Gina 2010). 

„Jsem měla hustou základku“ (Blanka 2010). 

Dívka, která vyrůstá v dětském domově, prospívá chvalitebně a škola jako taková jí 

potíže nečiní, říká: „Když jsem si nevšímala těch problémových lidí, tak to bylo v pohodě, byli 

sprostý a blbý“ (sestra Evy 2009). 

                                                 
128Alice říkala, že dívky vychovává od malička matka, chlapci si mohou dělat, co chtějí a až když 

vyrostou, tak si je bere na starosti chlap, který je bere do práce. Nastává problém, pokud je matka 
samoživitelka, či otec rezignoval na jakékoli obživné strategie nebo je dokonce alkoholik či gambler (Alice 
1/2008). 
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Základní škola se z pohledu jejích čerstvých absolventů zdá jako velmi nehostinné 

místo. Místo, kde člověk musí přežít, protože tam musí chodit. Místo, kde se jedinec 

dennodenně setkává se svým stigmatem, pokud se mu nezdaří od něj odpoutat pozornost či 

nesdílí-li jej pouze se stigmatizovanými. Může zde být zraněn duševně i tělesně nejen 

spolužáky, ale i učiteli. Definice základní školy jako instituce s povinnou docházkou je 

prožívána značně bolestně, a přitom jde jen o: PROJÍT ji.  Jak dokládá výpověď matky, jejíž 

děti mají základní vzdělání za sebou a která hrdě říká: „Prošli mi všichni, ta prošla, on taky 

prošel“ (Růžena Vlková 2009). Pro ni skončila povinnost uložená státem, kterou zvládla 

úspěšně a může si oddychnout. 

5.2.3.4 Jaká je historická zkušenost „našich lidí“ se školou? 

DD: „Jak to tady maj s těma zvláštníma školama, je to pro ně ostuda, nebo to neřeší, 

když ty děti jdou?“ 

Alice: „D řív jsem to vůbec nevnímala, že to může člověku zavřít cesty v životě nebo 

že by to bylo něco nenormálního, protože vlastně když moje babička přišla s dědou ze 

Slovenska, tak oni byli rádi, když se uměli podepsat a něco spočítali, ale ne matematickýho na 

papíře, ale babička se uměla podepsat, děda schválně dělal tři křížky, to jsme se smály jako 

děti, když jsme říkaly, podepiš se: já ti udělám tři křížky. Mamka říkala, že když babička nebo 

děda měli podepisovat žákovskou, tak někdy udělali tři křížky, ale uměli jako počítat peníze, 

něco si v životě spočítali, ale ne jako matematický příklady a nečetli, ani moc nepsali. 

Naši rodiče to nezvládali ve škole, takže už ty naši rodiče byli ve zvláštních školách, 

už je tam přendavali a naše generace, ještě to dojíždí, že někdy to ty děti nezvládají, tak než 

aby se trápily, tak rodiče řeknou: naše máma byla, my jsme byli, a tak zase špatná není“ 

(Alice 15/2010). 

Uvědomme si, že zatímco během války naši prarodiče získávali základní vzdělání v 

obecné škole a později někteří na měšťanské, tak Romové na Slovensku byli transportováni 

do pracovních táborů anebo žili hluboko v lesích, aby je nikdo nenalezl. (Lacková, 2002 

stránky 107-144). 
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5.2.4 PROJÍT  základní nebo praktickou školou? 

Jak již bylo řečeno výše a jak uvádějí oficiální čísla, kolem třiceti procent romských 

dětí absolvuje školní docházku na praktické škole.129 Na rozdíl od majority posílají některé 

romské rodiny své děti do základních praktických škol přímo nebo je nechávají přeřadit úplně 

bez boje a s velkou úlevou. 

Romové nevyžadují zvláštní školu kvůli jménu nebo systému. Během výzkumu ve 

východních Čechách jsme se setkali s jevem, že funkci praktické školy převzala malá, snadno 

dosažitelná základní škola v blízké obci. Malá škola přijala děti odmítnuté „velkou“ základní 

školou. Pro nás je podstatné zjistit kombinaci faktorů, které ovlivňují rozhodnutí změnit 

školu. 

Nelze také mluvit o obecné a nadšené nekritické apropriaci praktických škol. V 

rozhovorech se totiž sice objevuje to, že ZPŠ je ta NAŠE, KDE NÁS CHÁPOU, ale současně si 

jsou někteří rodiče vědomi toho, že není zcela v pořádku být na ZPŠ. 

My se zaměříme na perspektivu Romů, dětí i dospělých, a pokusíme se ukázat 

pohled těch, kteří pro PROJITÍ preferují školu praktickou i těch, kteří se snaží „udržet“ děti na 

škole základní. Otázky zní: Jaké je konceptuální pozadí těchto rozhodnutí? Proč Romové 

přecházejí na praktické školy, když jim to v širším horizontu škodí? Lze najít nějaký klíč, jak 

identifikovat, kdo je ohrožen možností, že zvolí pro PROJITÍ praktickou školu? A proč někteří 

bojují, aby jejich děti na základní škole zůstaly? 

„Docela mám vypozorováno, že ty děti v základce jsou takový ty uťápnutý, i když 

jsou to prostě takový ty bojovnice, nebo že jsou živý a přijdou do školy, sednou si za lavici a 

konec s nima, já jsem se koukala, jak se uměj proměnit, teď jsou v praktický a teď tam jako 

nevázne komunikace, asi je to o přístupu lidí, protože v tý praktický je i pro postižený 

třída…“(Alice 3/2009). 

Mike navštěvuje třetí třídu praktické školy. Školu hodnotí jako lepší: „jsou tam lepší 

učitelky a je to tam pomalejší.“ „Tam znám celou školu, všechny kamarády…“ (Mike 2009). 

Jeho matka zdůrazňuje, že s Mikem nemá žádné problémy, že je moc hodný, že se školou 

vychází, že jsou tam všichni hodní. Mike je šikovnej, „má vyznamenání, já si na školu 

nestěžuju“ (Mikova matka 2009). 

                                                 
129Výraz praktická se používá minimálně, ve slovníku je přítomna škola zvláštní, zrovna tak děti o sobě 

mluví jako o cigánech. 
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Z výše uvedených výroků může čtenář vidět stejné ústřední konceptuální momenty, 

které jsme získali na základě analýzy rozhovorů a s kterými naši informátoři pracují: tempo, 

učitele(ku), komunikaci, hodnocení, přátelé, školní klima. Uvedené konceptuální momenty 

nejsou nezávislé, naopak jsou provázány a vzájemně se výrazně ovlivňují. Učitelé(ky) jsou ti, 

kdo udávají tempo výuky a hodnotí dosažené výsledky a chování dětí. K tomu používají 

specifické komunikační prostředky. Dle rodičů se charakter zmíněných konceptuálních 

momentů odlišuje na základní a praktické škole. Tato odlišnost společně s přítomností či 

nepřítomností přátel vytváří klima konkrétní školy. Na základě vyhodnocení těchto vztahů je 

rodičem či dítětem jednáno v rámci imanentního schematu. 

Komunikace je specifická tím, že ze své podstaty propojuje všechny konceptuální 

momenty. Při analýze komunikace pro nás hraje hlavní roli její performativní stránka. 

Doubek, který vychází z Austina a Derridy, mluví o komunikaci, v níž nejde o pravdu, ale o 

zdar, o úspěch. Úspěch této komunikace je dán vhodností komunikačního aktu v kontextu, v 

němž se odehrává. V komunikaci jde o to „konat úspěšná gesta“. Mít schopnost pronášet 

úspěšné performativy souvisí s kulturní kompetencí. (Doubek, 1998 stránky 302-303). 

5.2.4.1 Tempo 

Tempo je uváděno jako první významný faktor, který určuje přestup žáka ze základní 

školy na školu praktickou. Tempo je jedním z účinných nástrojů disciplíny. Tempo znamená 

stihnout, soustředit se, vydržet sedět, snášet určitý stres s vědomím, že na úkoly je vždycky 

jen omezený čas. Negativní zkušenost s tempem mají rodiče i děti. Tempo představuje 

zásadní nástroj exkluze, a to nejen romských dětí. Romská matka mluví o své zkušenosti ze 

základní školy. 

Sára: „My jsme šly (sestry) do praktický se trojkama se čtyřkama, ale byly jsme pro 

ni pomalý, byly jsme pro ni pomalý a nezvládaly jsme to, je to jenom vo učitelkách.“ 

DB: „V tý praktický to bylo jiný?“ 

Sára: „Tam to bylo úplně jinačí, že tam opravdu, když jsme tomu nerozuměly, tak 

vysvětlovaly a bralo se to tak dlouho, dokud to opravdu všichni nepochopili, na základce je to 

rychlejší na praktický pomalejší a berou to dýl“ (Sára 1/2009). 

Nezjišťovali jsme inteligenci námi dotazovaných dětí z praktické školy, ale některé 

nepůsobily dojmem, že by nezvládly učivo základní školy. Ptali jsme se Týny, proč je na 

praktické škole, když je pohotová, šikovná, ale odpověděl za ní Sláva (absolvent základní 

praktické školy, který ukončil osm ročníků): „Nezvládá základku, tam to de moc rychle, ve 

zvlášťce to de pomalu, tam jí to vysvětlujou“ (Sláva 2010). 
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Romské děti a jejich matky si stěžují, že v normální škole se moc spěchá.130 Učitel je 

ten, kdo ve spěchu poskytne dítěti oporu anebo se bude snažit, aby jeho třídu pomalé dítě 

opustilo. Z hlediska rodičů je hlavním činitelem učitel(ka), jehož úkolem je pomoci dětem, 

aby pochopily probíranou látku. Rychlé tempo je pro ně zcela nepřijatelné. 

Ve výrocích romských informátorů můžeme najít základní schemata: V ZÁKLADCE SE 

SPĚCHÁ; JSME PRO NĚ MOC POMALÝ; PRAKTICKÁ JE POMALÁ; NA PRAKTICKÝ VYSVĚTLUJOU. 

Srovnáme-li tato schemata a použijeme-li Aristotelovu logiku, tak nám vychází, že 

JSME-LI ROMOVÉ A CHCEME-LI , ABY SE NÁM DOSTALO VYSVĚTLENÍ, TAK MUSÍME NA 

PRAKTICKOU ŠKOLU, PROTOŽE JSME POMALÍ. 

Uvedená schemata jsou intenzivně předávána až vnucována matkami, které 

absolvovaly zvláštní školu, jejich dětem. Často bez reflexe, že dětem uzavírají budoucnost. S 

určitým posunem a proměnou schematu jsme se setkali u Alice, o čemž pojednáme později. 

Normální škola je zajatá v neustálém tlaku na splnění požadavků osnov. Vždycky 

takle mávaj, že maj osnovy (Alice 3/2009). Dítě nestíhá, učitel je vystresovaný, protože kvůli 

pomalému žákovi nemůže stihnout vyložit látku. Skrze učitele je ve stresu celá třída. Honba 

za tempem vyvíjí velký tlak na jedince. Z hlediska romských dětí a rodičů praktická škola 

dokáže efekt tempa eliminovat. 

Prostřednictvím tempa je obecně udržována kázeň a žáci se roztřídí do „živé 

tabulky“ (srov. La Salle in Foucault, 2000 str. 215). Zákonitě ti, kteří přestanou „stíhat“, z ní 

vypadnou, přestanou uznávat předepsanou disciplínu a pak jsou děti rozděleny do oddělených 

tříd „chytrých“ a „hodných“ dětí a dětí „hloupých“ a „zlobivých“, jak se s tím v praxi 

nezřídka setkáváme. 

5.2.4.2 Učitel(ka) 

Učitel(ka) má určitou moc zmírnit tlak tempa na dítě, jak říkala Sára „je to jen o 

učitelkách“. Rodič nevidí školu v širší perspektivě, neklade vinu na ministerstvo školství, ale 

na konkrétní učitele(ku). V učitelově(čině) moci je dítě podpořit i zcela potopit. 

Sára: „Já, když jsem šla do první třídy, tak já jsem měla hodnou paní učitelku, 

jmenovala se paní učitelka…, měla jsem ji asi dva roky a byla strašně hodná. Když mi děti 

nadávaly, seš cigánka nebo prostě máš blechy a takový, paní učitelka byla moc hodná, že 
                                                 

130Doložme citací výzkumu v jiném kraji. Paní B: „Já bych řekla, že na ty děti spěchaj, je to dost rychlý 
všechno, on nezná ještě jednu látku a hnedka už jdou na druhou, řekla bych, že je to všechno dost uspěchaný na 
ty děti.“ (l1.11. 2005, matka 3 dětí, dvě dcery studují na SOŠ, syn na ZŠ má problémy kvůli své dyslexii.) 
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všem před celou třídou říkala, jako že mám čistější hlavu, než kolikrát ostatní děti, že mám 

mytý vlasy a že prostě to, že jsem snědší neznamená, že jsem špinavá, smradlavá, takový ty 

různý věci a byla na mě strašně  hodná a když viděla, že mně něco nejde, tak prostě po obědě 

si mne brala do třídy a doučovala mě, jo a když jsem potom chodila do jiný třídy jako do třetí 

a pak jsem šla do praktický, tak v tý třetí jsem viděla, že už je to jenom o tý učitelce, že když se 

na to dívám zpětně, tak vidím, že je to jen o paní učitelce, když paní učitelka chce věnovat se 

dětem, tak si ho vezme a doučuje ho, a když to dítě je na obtíž nebo pomalejší, no tak ho 

prostě nebude doučovat, tak ho nechá propadnout nebo ho doporučí rodičům přendat, nebo 

že se ho rychle zbavit, protože tam jsou holt rychlejší děti a šikovnější, takže já si myslím, že 

je to vo učitelkách“ (Sára 1/2009). 

Příklad, nejen že cituje jednu HODNOU učitelku z běžné ZŠ, ale i ukazuje očekávání a 

úkoly, které by si Romové přáli, aby učitelé(ky) splňovali. Z této rozsáhlé výpovědi vyplývá 

poměrně logická úvaha či schema: 

BUĎ SE UČITELÉ(KY) CHTĚJÍ VĚNOVAT DĚTEM NEBO NECHTĚJÍ. KDYŽ CHTĚJÍ, TAK JE 

DOUČUJÍ. KDYŽ NECHTĚJÍ, TO ZNAMENÁ, ŽE DÍTĚ JE NA OBTÍŽ NEBO POMALEJŠÍ, A PROTO JEJ 

NEDOUČUJÍ. NECHAJÍ HO PROPADNOUT NEBO DOPORUČÍ PŘENDAT. 

Kromě toho je ve výpovědi důležitý moment PŘIJETÍ, NAVZDORY STIGMATIZACI. 

HODNÝ UČITEL je tohoto aktu schopen. Sára, která ve třetí třídě přišla o hodnou paní učitelku, 

tak pak byla rychle přeřazena do zvláštní školy. 

Jak vypadá ZLÁ UČITELKA ? Rozhovor s matkami v Ný (Eva1/2009, Sára 2/2009). 

DB: „V čem je vona blbá?“ 

Eva: „Je zasedlá na cigány. Víš, jaká byla sviňa za nás?“ 

Sára, která se s ní setkala až v dospělosti: „Ona je rázná, nepříjemná, ale když se s ní 

člověk baví, tak je hodnověrná, nevím, jaká je na děti.“ 

Eva: „ Říkám, za nás byla zlá. Ona prostě jakmile si na někoho sedla, tak prostě 

konec.“ Po chvíli pokračuje: „Tam bylo víc těch učitelů zlých, jakmile si na někoho sedli, tak 

po něm dupali.“ 

Učitelka, jejíž chování nelze jasně interpretovat: 

Eva: „Ta En, ta je taková chvilková, ta učitelka dcery.“ 
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DD: „Chvilková?“ 

Eva: „N ěkdy je na ni hodná někdy zlá.“ 

ZLÝ(Á) UČITEL(KA) JE ZASEDLEJ(LÁ) NA CIGÁNY A DUPE NA NĚ. 

CHVILKOVÁ JE NĚKDY ZLÁ A N ĚKDY HODNÁ. 

Ne každý rodič rozumí motivům chvilkové učitelky. K interpretaci jejího chování se 

vrátíme později v podkapitolách „Komunikace“, „Hodnocení“. 

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

tento pocit zažívá jejich dítě. Pregnantně to vyjádřil otec ze Sigmy: „M ě hned prdli do 

zvláštní, aby se mne zbavili“ (otec Arnolda 2009). 

Má-li tedy učitel o dítě starost, znamená to, že mu není na obtíž. Pomáhá mu nejen v 

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

5.2.4.3 Komunikace 

Komunikační situace, které chceme řešit, se odehrávají na třech místech: ve škole 

běžné základní nebo praktické a mimo školu, většinou v rodinném prostředí. Naši informátoři 

dali do souvislostí několik komunikačních situací. V zásadě jsou situace, kdy komunikace 

probíhá, neprobíhá nebo drhne. Aktéry v prezentované komunikaci jsou ZLÝ(Á) UČITEL(KA) či  

HODNÝ(NÁ) UČITEL(KA), dítě, rodiče. Konstelace aktérů a prostředí, v němž ke komunikaci 

dochází, determinují charakter komunikace a hodnocení informantkami. 

5.2.4.3.1 Prostředí základní školy 

Od Alice (viz subkapitolu „PROJÍT základní nebo praktickou školou?“) jsme se 

dozvěděli, že na základní škole dochází k určité proměně dětí, přestávají se projevovat: 

sednou si za lavici a konec s nima, a mezi učiteli a dětmi nedochází k hladké komunikaci. 

Naopak ve zvláštní škole komunikace nevázne.  

Učitelé a děti během výuky 

Sára a Yvona tvrdí, že úspěch dětí souvisí s učitelem a protože se na základní škole 

vyskytují především ZLÍ(É) UČITELÉ(KY), nedochází k nastolení adekvátní komunikační 

situace.  

Nekomunikační situace nastává, když ZLÁ UČITELKA  nepoužívá vhodné komunikační 

prostředky či gesta, aby dítě mělo možnost pochopit vykládanou látku. Extrémní příklad 
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zazněl z úst matky nedoslýchavého chlapce, který kvůli porozumění potřebuje odezírat z úst a 

učitelka se bezohledně otočila se k němu zády nebo bokem, takže vlastně neviděl (Yvona 

2009). Učitelka nedá možnost dítěti, aby předvedlo svoje znalosti. Schéma: NEZÁJEM 

„Pamatuješ si, jak jsem se tě ptala, řekni tady paní, pánovi, paní učitelka, když si četl 

z tý nový knížky, vyvolávala tě, na to, abys četl? Když jsi psal úkoly nebo něco, říkala ti, jak 

máš psát, jestli je tam velký písmeno, nebo chodila kolem tebe a říkala ti, máš to špatně? 

Říkala ti? Bylo vidět, že nemá fakticky zájem (ta učitelka)“ (Yvona 2009). 

„Marku a nechává tě paní učitelka číst? A on mi říká ne, jak je možný, že tě 

nenechává číst nahlas a on mi říkal, že ona řekla jinýmu nebo prostě tamtomu a když se 

hlásil, že chtěl, protože to měl z domova nacvičený, tak prostě jako né, já jsem říkala, jako já 

nevím a párkrát jsem byla jako ve škole, mně přišlo, že ta paní učitelka prostě jako vůbec 

nevyvíjí jako zájem, ňákej, jako že cigán, co bych se vo něho starala“ (Sára 1/2009). 

ZLÁ UČITELKA nekontroluje, zda žák stačí tempu diktátu. A dokonce zájem o děti 

nepředstírá ani v přítomnosti matky, která školu navštívila v rámci dne otevřených dveří. 

„Teď to všechny děti měly až na Lukáše a Marka“ (Yvona 2009). 

Z hlediska rodičů se učitelka nesnaží být úspěšná ve své řeči (srov. s Doubkem, 

1998) vzhledem k dětem a záleží pouze na dětech, zda pochopí vykládanou látku. Dětský 

neúspěch je zrcadlem neúspěchu zlé učitelky. ZLÁ(Ý) UČITEL(KA) NEMÁ ZÁJEM O CIGÁNY.  

Učitelé oznamují rodičům 

Učitelé rodičům především oznamují, jak se jejich dítě chová a prospívá ve škole. V 

komunikaci mezi romskými rodiči a učiteli dochází k mnoha nedorozuměním, která jsou dána 

vzájemnými stereotypními představami a úsudky o nekompetenci těch druhých. Yvona si 

stěžuje, že učitelka nemá o komunikaci s rodiči zájem, opět se setkáváme se schematem 

NEZÁJEM. 

„V tý základce jsem byla dvakrát, a když jsem přišla, tak se zeptala: potřebujete 

něco? Nonono, všechno v pořádku, jen odbýt a pryč“ (Yvona 2009). 

Z oddílu o učitelích(kách) jasně vyplývá, že rodiče učitele podle odlišností v 

komunikaci zařazují do schematu HODNÝ(NÁ) NEBO ZLÝ(Á) UČITEL(KA), a že nedostačující 

komunikaci či její absenci hodnotí jako druh útoku. 

Eva: „Mn ě nic nedokáže vytočit víc, než když někdo mlčí. Já se hádám a ten učitel 

mlčí.“  
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Sára: „Tohle dělá Markova učitelka. To mám ještě větší vztek“ (Eva 1/2009 a Sára 

2/2009). 

Tím, že komunikace probíhá pouze jedním směrem a vysílajícímu aktérovi se 

nedostává zpětné odezvy, adekvátní reakce, emoce nabývají na intenzitě a namísto toho, aby 

došlo k vzájemné dohodě, tak si obě strany potvrdí schema o straně druhé: CHLADNÁ ČEŠKA 

(BEZ ZÁJMU) versus VÝBUŠNÁ ROMKA.  Rodiče zažívají pocit bezmoci, jejich slova stékají po 

zdi ignorance a vztek se vrací zpět, aby gradoval. Pojmenujme schema AFEKT. 

Některá oznámení mohou být vnímána jako VTIPNÉ PŘÍHODY. Paní Eva vypráví 

historku o dceři, která navštěvovala přípravný ročník na základní škole: „Lisa si během 

hodiny pískala a učitelka jí říkala: Liso, při hodině se nepíská! A Lisa hned: až přijdu domů, 

tak to řeknu mámě a ta si vás podá, ale až to řeknu dědečkovi, tak ten vás rozseká sekyrou! 

Učitelka si mě hned zavolala a říká paní Evo, vaše dcera mně defakto vyhrožuje! A já jsem 

málem umřela smíchy, když jsem si představila starýho strejdu, ale musela jsem jít do školy“ 

(Eva 1/2009). 

Učitelka však zná rodinu a ví, že matka má poněkud „prudší povahu“. Paní Eva sama 

o sobě říká: „Ona jí (učitelka učitelku) hned varovala, jaká jsem, takže už to bylo takový v 

klidu. Můj táta je taky taková povaha, to je celá rodina“ (Eva 1/2009). 

Pokud je rodina známá tím, že její členové jsou výbušnější, nemůžeme se divit, že 

učitelka čte výroky malé dívky jako potenciální nebezpečí. Zaprvé neví, že dívka vyhrožuje 

starým člověkem a navzdory vší legraci se občas stane, že naštvaný romský rodič učitele 

opravdu praští. Pokračování dialogu. Sára: „Tak možná se bála, znáš to, některý romský děti 

doma něco řeknou a matka hned jde a dá jí průplesk. Já nevím, sama jsem to udělala jenom 

jednou, protože učitelka pleskla mýmu synovi a to se mi nelíbilo.“ (smích) „Občas to 

pomůže“ (Sára 2/2009). 

Uvedená příhoda ukazuje několik významných komunikačních momentů. Prvním je 

„co je interpretováno jako útok“, druhým je „obrana a její styly“, třetím je „znalost kontextu“. 

Dítě vnímá napomenutí učitelky jako útok, učitelka vnímá jako útok dětské 

vyhrožování (možná i pískání a nevhodné chování je již učitelkou interpretováno jako útok na 

ni, na samotnou instituci, na řád a disciplínu, kterou prezentuje). V našem případě matka zná 

dostatečně kontext dítěte i učitelky. Ví, že Lise v žertu slíbil pomoc starý strýc, v rámci 
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konceptu NEDAT SE (chtěl ji dodat kuráže, aby se školy nebála). NEDAT SE.131 Zná i učitelku a 

informace o své rodině, jež daná učitelka může mít. Matce znalost kontextu aktérů v 

„přestřelce“ dává možnost situaci vyřešit s přehledem, aniž by učitelčino oznámení 

interpretovala jako útok: ale musela jsem jít do školy.  

Zdůrazněme, že paní Eva absolvovala běžnou základní školu, byť s kázeňskými 

problémy, a domníváme se, že zkušenost se základní školou a jejími učiteli jí dává vyšší 

šanci, aby kompetentně zvládala komunikaci s učiteli a především adekvátně interpretovala 

jejich oznámení. Její děti tudíž mají větší šanci zvládnout běžnou základní školu. 

Sářino vysvětlení dokládá, že učitelka je znevýhodněna neznalostí kontextu a její 

obavy mohou být podloženy zkušeností s některými Romy: matka hned jde a dá ji průplesk. 

Tento PRŮPLESK může být pro romskou matku za určitých okolností úspěšným gestem. 

Sára: „U ďála jsem to jednou, protože pleskla Markovi a mně se to nelíbilo, Marek 

říkal, že nic neudělal, že to udělal jinej kluk a ona mi furt tvrdila jedno a to samý a říkala, že 

Marek je nepoučitelnej, že je prostě hroznej, hrozně ne agresivní, ale něco podobnýho mi 

řekla a už jsem byla vytočená předtím prostě a ona mne jenom domíchla a já jsem se jí 

zeptala, jestli to řešila i s tamtěma děckama, a ona že ne, že to byl prostě Marek, Marek jí 

prostě říkal, nebyl jsem to já a mně to hrozně vytočilo, takže vy jste zasedlá na cigánský dítě, 

teďkon chcete vysloveně jeho, sundejte si brýle, pleskla jsem ji, vzala jsem kluka a vodešla 

jsem. 

Ale já si myslím, že to prostě ta učitelka asi přijmula, protože nic z toho nedělala, 

kdyby chtěla, mohla to nahlásit na policii nebo já nevím, kamkoliv. 

To je právě to, ty afekty a pak jsem si říkala, já ty děti raději přeřadím do tý 

praktický a tam je to trošku víc v klidu, já nevím, jestli je to tím, že nás tam trochu znají“ 

(Sára 2/2009). 

Ze svého hlediska reagovala Sára na fyzický útok ZLÉ UČITELKY  na dítě. Mohl být i 

reakcí na učitelčino neustálé DUPÁNÍ, ZASEDNUTÍ SI NA CIGÁNA. Výše uvedený PRŮPLESK 

(výsledek AFEKTU) je sice hodnocen jako úspěšné gesto, nicméně Sára nepovažuje za 

pozitivní časté používání těchto komunikačních gest a ve snaze vyhnout se útokům a emocím, 

které je provázejí, přeřazuje dítě na praktickou školu, kde je víc KLIDU , protože učitelé znají 

lépe kontext romských rodičů a jejich dětí. Sára předjímá, že komunikace s učitelkou a se 

                                                 
131 Dana Bittnerová (Bittnerová, 2011a) podrobně pojednává o schematu NEDAT SE v kapitole Rodina a 

výchova diskurz rodičů a dětí v naší knize Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. 
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školou by se nezměnila a reaguje na schema: NA ZÁKLADCE SE NÁS CHTĚJ ZBAVIT. DUPE, ABY 

SE HO ZBAVILA.  

Z hlediska komunikace romský rodič pozná ZLÉHO/OU UČITELE/KU tak, že NEMÁ 

ZÁJEM NEBO DUPE na dítě, protože je romské. 

Děti a rodiče o učitelích doma 

Křičení, nadávky, průplesky jsou během komunikace používány, když se aktéři cítí v 

ohrožení. Zdá se, že na základní škole se tak cítí většina a jejich komunikace je poznamenána 

tímto strachem. Aktéři považují afektivní komunikační prostředky za neadekvátní a stěžují si. 

Schéma STÍŽNOST: 

Sociální terénní pracovnice se ptá chlapce, který chodil do třetí třídy, na jeho vztah 

ke škole. 

Alice: Máťa se bojí chodit do školy? 

ML:  On chodí do Alfy? 

matka: „On si furt stěžuje na tu učitelku, co ho měla, že na něho furt křičí a on na to 

není zvyklej, že by na něho pořád někdo křičel, do parchantů prej a tachle“ (paní 

Zahradníková 2009). 

O tom, že si kamarádi vzájemně ve škole chybí a že dětem je důvěřováno, vypovídá 

další VTIPNÁ PŘÍHODA paní Evy.  

„Jednou jsem úplně zbytečně vynadala učitelce, volali mi, Lisa zvrací, poslali mě k 

doktorovi, automaticky mě posílaj k doktorovi, nechte ji do pátku doma. Ve středu přijde Lase 

ze školy, oni spolu vyrůstali od malička, on přišel: No, Liso, učitelka na tebe pěkně nadávala. 

A proč? No, že nechodíš do školy, že budeš pozadu. Pak jsem šla do Bety, nějak jsem se 

vysekala a šla jsem s ní do školy a jen jsem otevřela, hned jsem spustila: Vy mi ji pošlete 

domů a pak se tady rozčilujete, že nechodí do školy, jo? Nebyla to pravda. (Učitelka:) Ale 

paní Ef, já jsem nic neříkala. 

Lase, nic, ona do něj hustila, proč jsi to Lase říkal, když to není pravda? 

(Lase:) Když já jsem chtěl, aby Lisa se mnou chodila do školy“ (Eva 1/2009).  

V historce probíhá přímá komunikace mezi učitelkou a matkou, učitelka má STAROST 

O DÍTĚ, na tom se obě aktérky shodnou. Spolužák a kamarád přináší fiktivní zprávu od 
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učitelky, která připomíná důvěrně známé DUPÁNÍ, které u matky vyvolá AFEKT, který si žádá 

opětovnou komunikaci mezi matkou a učitelkou. Tentokrát je to učitelka, která díky znalosti 

kontextu je schopna rozřešit nedorozumění, které se promění ve VTIPNOU PŘÍHODU. 

Paní Eva je citlivá na DUPÁNÍ, a tak ji nenapadlo nedůvěřovat dítěti, přestože jeho 

informace byla v naprostém rozporu s tím, co ji učitelka doporučovala na začátku týdne. 

Důležitá je i postava chlapce, který dokázal odhadnout, jak fabulovat informaci, aby se matka 

skutečně domnívala, že dítě bude mít neomluvené hodiny. Je zřejmé, že se jedná o 

komunikačně kompetentního jedince. 

Veřejné oznámení učitele rodičům 

Situace PŘETŘÁSÁNÍ vzniká na třídnické schůzce, během učitelčina oznamování 

prospěchu žáků a žákyň. 

Alice: „Já třeba konkrétně na ty třídní schůzky, tam jsem byla tak dvakrát a viděla 

jsem, jak jako tam se přetřásá další dítě před rodičem, jako dalších rodičů, že jako kdyby 

kárala rodiče za jeho dítě, a vždycky si vytahuje to špatný a ne to pozitivní: třeba jo tohle 

uďál špatně a v tomhle vyniká a že by to tam jako zaznělo, to v žádným případě. Jsem si 

říkala, no to já přeci nemusím, v dospělosti, nejsem povinná se někomu takle to. No, tak to 

teda asi přehodnotím a přestanu na ně prostě takhle chodit a domluvím se individuálně a 

prostě budu mít soukromou třídní schůzku o svých dětech. Chtěj furt všechno podepisovat od 

rodičů, tak jako vidím, jak to dítě nějak pracuje ve škole nebo když se mi něco nepozdává, tak 

já si zatelefonuju a mám to podle svý potřeby“ (Alice 3/2009). 

PŘETŘÁSÁNÍ, které obsahuje veřejné DUPÁNÍ, bez pozitivního hodnocení, je 

ekvivalentem pranýřování. S rodičem není nakládáno jako s dospělým člověkem, učitelka 

neopouští svou roli, kterou zaujímá vůči dětem, nesestupuje z pomyslného stupínku (Kučera, 

a další, 1994 stránky 117-118), ale zaujímá ji i vzhledem k rodičům. Svým chováním ukazuje, 

že nejsou odpovědní. Alespoň tak její gesta čte Alice, která asymetrickou komunikaci chce 

nahradit osobním, neveřejným jednáním, čímž se chce vyhnout PŘETŘÁSÁNÍ.  

Alice pokračuje: 

„Paní učitelka napsala do notýsku, že je třídní schůzka a já zrovna měla školení a 

pak jsem slyšela zrovna od asistenta pedagoga, že tam jako mělo otevřeně učitelkou zaznít: 

No, to je vidět, že ji dítě takle prospívá, když matka dělá kariéru a takový narážky, že nejsem 

schopná se postarat o svý dítě, že neumí násobilku, a ještě vona říkala: no paní učitelka 

říkala, no kdyby mě vzbudila ve dvanáct hodin, že to ze mě musí lítat, to jsou komunistický 
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móresy, já jsem nato úplně vysazená, ty, co tam přežívaj do důchodu, tam ještě zaváděj v 

dnešní době“ (Alice 3/2009). 

Alice opět zdůrazňuje, že učitelka neustupuje ze svého mocenského postavení a 

odsuzuje rodiče za jeho chování, aniž by byla seznámena s kontextem, v němž žije, aniž by se 

snažila pochopit jeho situaci. Pro Alici je velmi náročné a neobvyklé mít rodinu a současně si 

doplňovat vzdělání. Učitelka staví rodiče na rovinu dítěte, které nemá právo a schopnost se 

správně rozhodnout. Mocenský postoj učitelky znemožňuje (dotčené) Alici s nadhledem 

pochopit metaforu ve škole běžně používanou: i kdybych tě vzbudila o půlnoci, tak to musíš 

umět. V asymetrickém vztahu není prostor pro vtipkování, metafory a jazykové hry. 

Díváme-li se na komunikační situaci základní školy z hlediska rodičů, kteří zde děti 

ponechávají, musíme říci, že dokážou vnímat některé situace, když dojde k nedorozumění, 

jako humorné, pokud se v nich nevyskytuje NEZÁJEM, DUPÁNÍ a asymetrický postoj učitele. 

Nevíme, zda někteří rodiče z majority tento druh komunikace preferují, ale málokomu 

vyhovuje, když učitelovo(čino) chování k dítěti interpretuje jako ZASEDNUTÍ. Fascinující na 

těchto metaforách je, jak symbolizují fyzické násilí, a tak se nemůžeme divit, že rodičova 

reakce je fyzický PRŮPLESK.  

Učitel není schopen vytvořit takové komunikační gesto, které by rodiče interpretovali 

tak, že oni jsou dospělí a jejich dítě je ve škole, aby z ní vyšlo dospělé (Kučera, 1994 str. 41). 

5.2.4.3.2 Prostředí základní praktické školy 

Již bylo řečeno, že naše informantky mluví o tom, že na praktický škole nevázne 

komunikace (Alice), zdůvodněním je znalost kontextu aktérů: asi protože nás tam znaj (Sára).  

Učitelé a děti během výuky 

Rodiči i dětmi je oceňováno, že učitelé vykládají látku tak dlouho, dokud si nejsou 

jisti, že ji pochopili všichni. A snaží se, aby žáci a žákyně byli ve škole úspěšní. Tak dlouho je 

zkouší, až nakonec z nich jejich znalosti „vytěží“: „Já tě nepustím, dokud to nenapíšeš, 

protože vím, že ty to umíš, to jsou látky, který jsme už probírali, dávno, dávno, dávno,“ cituje 

matka učitelčina slova. „Ty učitelky tam jsou takový, že vědí, že ty děti na to maj, že to udělaj, 

tak oni to prostě buď zničej, nebo mu řeknou, napiš to znova“ (Sára 1/2009). 

HODNÁ UČITELKA  neignoruje výkon dítěte, ale snaží se zabránit jeho selhání. K 

motivaci dítěte, aby předvedlo svoje znalosti, používá Sokratovu maieutickou techniku. 
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(Platón, 2000) (Kratochvíl, 1995). Má učitelčina maieutika význam pro zkoušení, výuku nebo 

pro budování vztahu? Jde o znalosti či vztah? 

Maieutika se může zdát nesmyslná, lze si říci: „neumí, tak za pět a hotovo“, jenže 

nedostatečná není pro učitele(ky) na praktické škole řešením. Oni(y) s žáky „musí“ vyjít a 

PROJÍT základní vzdělání. Žáky většinou není kam přeřazovat. Učitelé(ky) nesestupují ze 

stupínku, symbolicky na něm zůstávají pevně stát, je jim imanentní132, nicméně rodiče oceňují 

zájem, který o děti mají. Maieutika tedy ustanovuje vztah mezi učiteli(kami) a dětmi. 

Domníváme se, že z našeho hlediska neprověřuje znalosti „objektivním“ způsobem, spíše je 

znovu rekonstruuje, nahrazuje opakování látky, které dle učitelů neproběhlo v domácím 

prostředí.  

Schéma MAIEUTIKY , které si rodiče vytvářejí ohledně HODNÉHO(É) UČITELE(KY), 

KTERÝ(Á) MÁ RÁDA DĚTI, je založeno na interpretaci komunikačních prostředků, které učitelky 

na praktické škole používají. 

„Vy máte hodnou paní učitelku, to já vím, ta se fakt snaží hodně těm dětem pomáhat“ 

(Sára 1/2009). MAIEUTIKA  v perspektivě rodičů potvrzuje jejich obraz o dítěti, nezpochybňuje 

ho. 

Učitelé oznamují rodičům 

Učitelé na praktické škole se nesnaží vyhýbat komunikaci, naopak ji sami 

vyhledávají. „V praktický paní učitelka vyžaduje, vysloveně vyžaduje od dcery osobní 

návštěvu rodičů, ona prostě několikrát do roka, v základce prostě dvakrát třikrát, ona prostě 

chce mít pořád kontakt s rodičema, je tam vidět i to jiný chování“ (Sára/2009). 

My dobře víme, že i učitelé základních škol vyžadují osobní návštěvu rodičů. Víme 

to od učitelů, kteří se snaží navázat kontakt s rodiči pomocí písemných vzkazů v žákovské 

knížce, dopisů, i od paní Evy, kterou učitelka do školy zve. Schéma KONTAKT . 

V praktické škole měl syn paní Yvony konflikt se spolužačkou a následně s paní 

učitelkou, potom bez omluvy opustil školu v průběhu vyučování: „Paní učitelka byla ochotná 

zvednout telefon a volat okamžitě maminku, syn udělal tadyto a tadyto a není ve škole, prostě 

se sebral a odešel, je ten přístup fakt úplně jinej, že ho nenechala“ (Yvona 2009). 

                                                 
132 Kučera, Viktorová (Kučera, a další, 1994 str. 118) píší o vnějším stupínku ve třídě, na nějž když 

někdo vystoupí, stává se učitelem. Tato asymetrie formuluje pedagogický vztah. Stupínek není třeba vnímat 
negativně jako povýšení. V současné době stupínek ve škole často chybí, nicméně asymetrie vztahu zůstává, a o 
to více by se mělo pracovat s její reflexí. 
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Rozdíl mezi učiteli základní školy a učiteli školy praktické bude při oznamování 

negativních zpráv ve volbě komunikačních prostředků a ve vzájemné anticipaci, která je 

ovlivněna stereotypizací. „Komunikace mezi skupinami, které nesdílejí společné zázemí, 

selhává. Běžné komunikace mají neviditelné problémy.“ (Gumperz, a další, 1997 str. 2). 

Situace na základní škole je předem vnímána jako souboj o vzájemný respekt. Kučera133 

(Kučera, 1994 stránky 40-41) mluví o ideologii staré gardy, vytváří romantický obraz 

„staromilského vesnického učitele, nositele kultury“, v němž je vztah učitele a žáka vnímán 

jako „kmotrovství“, kdy si učitel uvědomuje, že žák bude dospělým členem komunity. V 

našem případě se zdá, že rodičům při setkání s učiteli ZŠ chybí respekt učitele k nim jako k 

dospělým rodičům a k dětem jako k budoucím dospělým. 

Pokud učitelé praktických škol oznamují nepříjemné zprávy, jejich sdělení není 

pouze negativním DUPÁNÍM, ale snaží se o nápravu, hledají cestu zpět k navázání narušeného 

vztahu. 

Yvona: „U čitelka říkala, jsem ráda, že jste ho přitáhla, teď chci, aby se před váma a 

přede mnou tý holčině omluvil, aby vysvětlil proč to a támhleto, prostě bylo tam fakt úplně 

vidět, že ne, já ti dám důtku, zavolám na sociálku, ne vůbec, fakt s těma rodičema, já můžu 

říct, že když mě učitelky žádaj do školy nebo chtěj na třídní schůzku, tak jsme tam do měsíce 

několikrát, jo, že prostě vopravdu jako to a když mě potřebujou úplně nutně, tak zavolaj nebo 

napíšou do notýsku, že ten a ten den, vyhovuje, napište ano ne, že dá se říci, že jsou ty učitelky 

lepší než v tý základce“ (Yvona 2009). 

V uvedené příhodě byl syn Yvony označen jako agresor, který opustil místo svého 

činu. Nicméně učitelka chtěla, aby situace nepřekročila hranice školy a aby rodiče necítili 

„ponížení“ a současně byl napraven špatný čin. Rodiče interpretovali telefonát učitelky, jako 

STAROST O DÍTĚ. Omluvu spolužačce, pokání, které vykonal před očima svědků, rodičů a 

učitelky, jako soukromou nápravu v intimním kroužku, po němž následuje odpuštění a přijetí. 

Je to situace, která připomíná „Návrat marnotratného syna,“ kdy rodičovská starost leží na 

rodičích i učitelce. 

HODNÝ(Á) UČITEL(KA) CHCE KOMUNIKOVAT S RODIČEM. UČITEL(KA) MÁ STAROST O DÍTĚ. 

DÍTĚ NENÍ NA OBTÍŽ. UČITEL(KA) MU POMÁHÁ. 

                                                 
133 Sjednocujícími prvky ideologie staré gardy a venkovskosti jsou: vztah s rodiči založený na úctě ke 

škole a respektující její přesah za rodinu a komunitu, ze strany učitelů jednak potvrzení tohoto přesahu, jednak 
znalost milieu žáků do několika generací; vzhledem k žákům silný náboj morální výchovy, relativně bez prvků 
psychologizace či psychopatologizace v moderním institucionálním slova smyslu, ale spíše s výhradami vůči 
charakteru, netolerování; pohled na děti jako na (budoucí) dospělé osoby; vztah někdy velmi osobní, možná až 
zaujímání jakési kmotrovské role. (Kučera 1994, str. 41). 
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V normální základní škole se romské děti často dostávají do konfliktů, které jsou 

způsobeny vzájemným neporozuměním, špatnou interpretací situace oběma stranami. V 

prostoru základní školy jsou především UČITELÉ ZLÍ A CHVILKOVÍ . Zřídka HODNÍ, ti nejlepší, 

odcházejí. (ml. pí Krbová 2009). Na základní škole praktické jsou většinou HODNÍ (je tam 

sehraný tým, Alice).  

Ohledně komunikačních situací jsme se setkali či jsme vygenerovali několik 

schemat, která lze uvést do vzájemné opozice:  

KONTAKT x NEZÁJEM  

MAIEUTIKA x NEZÁJEM + DUPÁNÍ, ZASEDNUTÍ SI 

VTIPNÁ PŘÍHODA x AFEKT, PRŮPLESK 

KLID x AFEKT 

RESPEKT x STÍŽNOST, PŘETŘÁSÁNÍ 

V levém sloupci jsou komunikační gesta a situace, které jsou produkovány hodnými 

učiteli(kami). Až na vtipnou příhodu jsou vázány na prostor praktické školy. Pravý sloupec je 

vyhrazen pro komunikaci se zlými učiteli, především z prostoru základní školy. Zajímavou 

výjimkou je VTIPNÁ PŘÍHODA x AFEKT, PRŮPLESK, která referuje o tom, že komunikační 

neporozumění se pohybuje na hranici vtipu a boje v souvislosti se znalostí kontextu aktérů a 

že příliš mnoho KLIDU  neprodukuje vtipné historky. 

To, že si rodiče různě vykládají obsahově stejné výzvy učitelů základních a 

základních praktických škol, souvisí s performativními dovednostmi učitelů na školách 

praktických. Roli zde hraje i zkušenost stigmatizace, kterou rodiče a děti zažívají na základní 

škole a ke které na škole praktické nedochází; učitelé praktických škol potvrzují respekt a 

nezrcadlí stigma. Možná to je i tím, že daleko lépe znají specifika romské komunity a jejich 

školou prošlo několik generací rodin. Sára jasně říká: „…a to jsou tyhle afekty, radši dám děti 

do praktický, tam je to volnější, víc nás tam znají.“ 

NA PRAKTICKÝ NÁS ZNAJÍ, PROTO SE TAM DOBŘE KOMUNIKUJE. 

5.2.4.4 Hodnocení 

Hodnocení je složitý komunikační performativní akt, v němž učitel cenní výkon 

dítěte v rámci jeho výkonu ve třídě a následně zpravuje rodiče o prospěchu dítěte. Ve 

výsledku určuje „hodnotu“ jejich dítěte.  
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Není to tak, že by pro děti a rodiče byly známky něčím nepodstatným. Matky, když 

si doplňovaly vzdělání, měly obavy, aby nepřinesly domů čtyřky a pětky, aby nedopadly hůře 

než jejich děti: učitelka a ředitel na nás byli strašně hodný (Yvona 2009, Sára 1/2009). 

Známky tedy souvisí s úspěchem, prestiží, s pocitem spokojenosti z vlastního 

výkonu: byly jsme z toho i známkovaný, takže to bylo docela fajn, (Blanka 2010). Výkon, 

který není učitelem klasifikován, ztrácí z hlediska žáka svoji cenu, což způsobuje, že není 

dostatečně definován vztah mezi žákem(yní) a učitelem(kou). 

V hodnocení sice jde o hodnocení, ale protože, jak již bylo řečeno, je hodnocení 

komunikačním aktem, tak jeho podstatou je právě konstituce vztahu učitel(ka) - žák(yně).  

V důsledku mnoha faktorů se romské děti dostávají na základní škole často do 

situací, které nejsou schopné zvládat. Například nejsou schopné správně sedět a poslouchat, 

neznají řadu pravidel chování, která jsou v majoritě považovaná za samozřejmá. Učitelé je 

často kritizují a v rámci spravedlivého a rovného přístupu ke všem dětem jim dávají čárky, 

zvláštní domácí úkoly, nedostatečné, vyžadují výsledky a disciplínu. Tento profesionální a 

institucionální tlak je romskými dětmi i rodiči interpretován jako osobní nenávist a útoky. 

„(Romští rodiče si) potřebují zvyknout a dívat se na své děti jinak. Chybí jim 

představa, co ten učitel chce. Je třeba změnit pohled rodičů na vyučování. Matka si myslela, 

že na to to dítě má a hodnotila ho jinak než paní učitelka. Nemají pojem, co to obnáší (výuka 

ve škole)“ (Alice 15/2010). 

Alice naznačuje, že romští rodiče vnímají své dítě jako skvělé a opačné hodnocení 

učitelky je pro ně zcela překvapující. Dá se říci, že pravděpodobně i rodiče z majority 

považují své děti za úžasné, takže se v názoru na své děti shodneme. 

Sára popisuje NEGATIVNÍ HODNOCENÍ ZLÉ UČITELKY : „Jak jsem mluvila o těch 

rozdílných učitelích, tak na tohle jsem narazila, jo, že Marek měl paní učitelku, že chodily asi 

tři romský děti do jedný třídy a všichni tři jsou teda v praktický, to je jenom vo tom, že paní 

učitelka pořád: Marek neumí, Marek nestíhá, Marek nezvládá, Marek nemá a pořád Marek 

něco ne, ale jako můžu teda říct, že on měl teda trojky, já jsem ho teda přendala do praktický, 

buď bysem tu učitelku musela vyfackovat, protože jako, to, co on mi předváděl doma, to není 

možný, aby to ve škole neuměl a doma to uměl“ (Sára 1/2009). 

Negativní hodnocení sice může být pro rodiče překvapující, ale daleko více je pro něj 

zarážející způsob, jakým mu je hodnocení oznamováno. Schéma: NEGATIVNÍ HODNOCENÍ, 
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které je úzce propojeno performativním aktem DUPÁNÍ a ZASEDNUTÍ SI. Volba praktické školy 

je v rámci schematu naprosto logickou reakcí. Matce je jasné, že učitelka její dítě ve své třídě 

nechce. ŠPATNÉ ZNÁMKY DÁVÁ ZLÁ (Ý) UČITEL(KA), KTERÝ(Á) SE CHCE ZBAVIT DÍTĚTE. 

Reakci na běžné negativní hodnocení popisuje paní Eva, když odpovídala na otázku, 

jaký mají děti vztah k svým učitelům: „Podle nálady, jak se vyspěj ty děti, to jsou všechny 

takový. Jak dostanou špatný známky, tak je hned bolí břicho“ (Eva 1/2009). Bolest břicha 

jako výmluva, jako únik ze situace, která je nepříjemná. Reakce na NEGATIVNÍ HODNOCENÍ 

může být i NEMOC.134  

Zdá se, jako by platilo, že míra přijetí učitelem se odráží na jeho hodnocení. Jasně 

zde vidíme rozdíl v pojetí spravedlnosti. Učitelova spravedlnost je slepá, tak jak to vidíme u 

barokní alegorické sochy. Pro romské rodiče je nutné, aby učitelé přistupovali k dítěti s 

respektem a s nezavázanýma očima. Jsou rodiče, pro které to důležité není? ODPOVĚDNOST ZA 

HODNOCENÍ LEŽÍ NA UČITELI A NE NA DÍTĚTI. ŠPATNÁ ZNÁMKA JE OSOBNÍ INZULTACE. Alice 

říká: Romové nechápou, že učitelka je zlá proto, aby tě něco naučila. Ovšem uvědomme si, co 

NEGATIVNÍ HODNOCENÍ pro romské děti znamená. Je to nastartování procesu přeřazení do 

základní praktické školy. UČITEL(KA) MĚ NEMÁ RÁD(A) nebo UČITEL(KA) NEMÁ RÁD(A) MOJE 

DÍTĚ. 

Vidí Romové souvislost mezi rozumným kritickým hodnocením, učením se a 

výsledkem v delší perspektivě? Zdá se, že se počítá především aktuální živý vztah s určitou 

fyzickou osobou a jeho kvalita (Levínská, 2009b str. 220). Samo o sobě by to nahrávalo 

učiteli jako „kmotrovi“ . (Kučera, 1994 str. 41). 

Hodnocení je tedy záležitost učitele a není třeba za špatný prospěch trestat dítě: „Já 

je nemlátím fakticky, já je nemlátím za pětky, to fakt ne, nebo že nosej špatný známky. Spíš 

jenom nadávám na ně, když dělaj problémy ve škole, když jsou drzý“ (Sára 1/2009). 

Co může udělat rodič, aby dítě prospívalo lépe? „Řeknu, tak se příště snaž víc. Nebo 

já nevím, proč ti to nešlo? Ale Marek třeba řekne, já jsem dostal pětku, protože jsem tu 

básničku neuměl, říkám: tak se ji nauč, dvakrát třikrát si ji přečti, pak mi ji řekneš a pak 

zejtra uvidíme a on si ji dvakrát třikrát přečte, ráno mi ji zopakuje než de do školy. On de do 

školy a přijde a řekne, dostal jsem jedničku. No vidíš, to jsi nemohl udělat hned, jo, že takhle 

to de“ (Sára 1/2009). 

                                                 
134Se schematem NEMOCI jsme se setkávali poměrně často, ale bohužel není prostor se mu zde hlouběji 

věnovat. 
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Motivací k výkonu je PROJÍT školu: „Když vidí ten jinej přístup rodičů, ne že jim je 

jedno, jestli nosí pětky nebo ne, ale takovej ten lidštější způsob, snaž se trošku, když budeš mít 

dobrý známky, tak půjdeš do další třídy, prostě to je, tak já ani nevím, jak to u nás funguje, jo, 

ale prostě děti se snažej a já jsem ráda“(Sára 1/2009). 

Nyní jsme hodnocení postavili tak, že záleží na kvalitě vztahu, ale i samotné známky 

jsou důležité, i když někdy se zdá, že oproti majoritě zde dochází k posunům, které jsou dané 

jinou zkušeností se školou. Alice: „Gabra postoupila do páté třídy se třemi trojkami a 

Málinka měla vyznamenání, měla dvě dvojky a postupuje do třetí třídy a jsou na základce, 

takže se snažíme. Já jsem říkala, Gabro, ta vlastivěda, ta vypadá na čtyřku, to by sis hodně 

zkazila. Pořád jsem slyšela, maminko, psali jsme písemku, nevím, co jsem dostala. Mami, já 

jsem si tak oddychla, já jsem dostala dvojku, ani nevím. Pak říkala a co trojky? Je to dobrý? 

Je to ještě v toleranci? Já ji říkám: Gabro, to je výborný, ty na svoje leta v třídě jseš lepší než 

já. Já si říkám, že já můžu pomáhat tímhle tím doma, aspoň aby to ona unesla, kdežto kdybych 

já tvrdila, že trojka je blbá, že prostě mě zklamala, tak nevím, jak by dopadla v dalším 

ročníku“(Alice 3/2009). 

Alice se opět vrací k podpoře, které se musí studující dostat, aby byla úspěšná, v 

tomto případě PROŠLA základní školu, aniž by nabyla dojmu, že hodnocení/ocenění, kterého 

se jí dostává, je nízké a neodpovídá úsilí, které studiu věnuje. Víme, že jsme Všichni na 

jedničku! (GFEN, 1991) ale přesto se nám jí vždycky nedostane. 

Alice vypráví příběh neteře, která chodila na doučování, ale přesto dostávala špatné 

známky: „Čtyřky, pětky lítaly, tak ona říkala: mami, já na to nemám, já chci do tý zvláštní, 

jako tam přešla a jedničky, dvojky, učitelky ji chválily, jak je šikovná a oni zažívaj takovou 

slávu, takovej obrat“ (Alice 15/2010). Schema: ÚSPĚCH. 

Problém zmizel po přeřazení dítěte do praktické školy. To, co majorita vidí jako 

kritické selhání, někteří romští rodiče paradoxně chápou jako zlepšení, protože dítě zde 

dostane lepší známky. Z našeho hlediska se zdá, že úspěch je posuzován podle víceméně 

atomizovaných známek, spíš než z perspektivy celkové kariéry a budoucnosti. 

Neuvědomujeme si (stejně jako ostatní členové majority), že jde o potvrzení osobnosti 

dítěte135, a proto nemůže být akceptováno negativní a nízké hodnocení, byť spravedlivé v 

                                                 
135O konceptu úcty, respektu, hrdosti více v kapitole Dany Bittnerové, která je původcem myšlenky, že 

o co jde, je ÚCTA. 
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barokním slova smyslu.136 Zjednodušeně řečeno, rodičům nejde o úspěch, ale o podporu 

dítěte. 

Situace ovšem není tak jednoduchá, není to úplně tak, že by praktická škola byla 

automatickým řešením. Zvláště pokud je otec absolventem normální základní školy. 

DB se ptá syna Sáry: „Táta je hrdej, že chodíš do školy a že máš dobrý vízo? Je rád? 

Ty nevíš?“ 

Sára: „Ale já to vím, myslím, že jo, on je rád, když maj děti dobrý známky, jsem mu 

říkala, že děti jsou šikovný v ty praktický, no nebyl z toho nadšenej, já si takovýhle věci jako 

docela umím rozhodnout, já jsem prostě todlento jenom manželovi oznámila, že si myslím, že 

pro děti bude lepší, když půjdou tam a tam a hotovo a manžel jako chodí do práce, a on mi 

říká, jak myslíš, když si myslíš, že to tam bude lepší, tak si ho tam dej, já mu jako říkám, jaký 

maj děti vysvědčení a ty rozdíly, prostě on to vidí ty rozdíly a je to fajn, je to dobrý“ (Sára 

1/2009). 

Sára v jedné výpovědi přiřkla manželovi pozitivní přijetí přeřazení dětí do praktické 

školy a současně mu zcela odebrala právo rozhodnout, protože starost o výchovu dětí 

jednoznačně leží na jejích bedrech a rozhoduje ona. Vzhledem k tomu, že jsme mluvili s 

manželovou matkou (přesněji řečeno, ona mluvila s námi), babičkou dětí, které jsou na 

praktické škole, víme, že v rodině mohla ohledně přeřazení dětí proběhnout i ostřejší diskuse. 

Babička (paní Olívie) se domnívá, že romské děti na zvláštní/praktické školy nepatří a mají 

na to studovat na školách normálních (TP Olívie 2010). 

Během výzkumu jsme se u Alice, jejíž děti docházejí na běžnou základní školu, 

setkali s posunem perspektivy na hodnocení. Alice interpretuje schema ZLÉ UČITELKY , ne jako 

té, která o děti nemá zájem, ale té, která CHCE NAUČIT. Nejedná se tedy principálně o zlou 

osobu, která odmítá, ale o osobu se zájmem o děti, která je přísná. Její přísnost se odráží právě 

v jejím hodnocení. V tomto momentu rodič, který vidí své dítě jako šikovné a schopné, 

nechápe, proč nosí špatné známky a hodnocení učitelky si interpretuje jako, že jej nemá ráda. 

                                                 
136 Socha spravedlnosti barokního sochaře Matyáše Brauna má zavázané oči. Spravedlnost stejně jako 

disciplína pocházejí ze stejných ideových zdrojů. Jsme stejné buňky jednoho ohromného stroje. Hrubě můžeme 
říci, že novověk čerpá z renesance skrz baroko a tak se dostaneme k současnému pojímání lidské zkušenosti, 
filosofie, vědy, pedagogiky „V novověku se lidské myšlení odpoutává od křesťanské zkušenosti, boží existence a 
nesmrtelnost duše je sice obhajována, ale pozice myšlení jsou většinou vůči víře cizorodé.“ (Kratochvíl, 1993 str. 
269). „Novověká filosofie se pokusila zcela oddělit od mýtu, podporovaná výhradně protimýticky orientovanou 
vědou. Novověká věda vytvořila, vědecký pohled na svět‘, který je vlivem všeobecného školství zaměňován za 
přirozený. Tato věda absolutizuje jednoznačnost svého vidění, a tím sugeruje i jednoznačnou zkušenost.“ 
(Kratochvíl, 1993 str. 272). Zdá se, že tato jednoznačnost je i oporou pedagogům při hodnocení žáků. 
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Současně učitelka, která neprezentuje principiálně odmítavý postoj vůči dítěti, tak může být 

vnímána jako CHVILKOVÁ . 

Důležitá rovina přístupu HODNÉHO UČITELE je rovina osobní, který má individuální 

vztah ke každému dítěti. Jsou ale učitelé(ky) na základních školách viděny jen jako 

nekompetentní a diskriminující? Schéma CHVILKOVÉ UČITELKY , jak jej interpretuje Alice, 

která, jak víme, pracuje jako sociální terénní pracovnice, nás vrací na začátek této 

subkapitoly: rodiče si potřebují zvyknout, vidět své dítě jinak. Tuto kapitolu jsme uváděli 

Alicinou výpovědí o příchodu prarodičů ze Slovenska. Její druhou část vkládáme nyní. Alice 

si je vědoma toho, že díky svému zaměstnání má nadhled nad situací učitele i rodiče. 

„Já se na to jako ta třetí generace dívám jinak, ale to je tím, že tady pracuju (v 

Deltě), ale kdybysem byla na takové Sigmě nebo Ný a viděla bysem, že děti jsou utrápený, že 

to nezvládají, že furt jako chodí s tím, že na ně paní učitelka nadává, že něco nemaj, že něco 

neví, že něco není v pořádku, pak jako si člověk říká z vlastní zkušenosti, já jsem byla ve 

zvláštní a byla jsem v pohodě, tak já tě dám tam, kde ti bude dobře. To je taková přirozená 

věc. Kdežto já říkám dětem, vono ti to nejde, paní učitelka je zlá, protože chce, aby ses to 

naučila, ono ji na tom záleží, a tak se to naučíme spolu, já ti v tom pomůžu, holky tady v klubu 

ti s tím pomůžou a uvidíme“ (Alice 15/2010). 

5.2.4.5 Kamarádi a kamarádky 

Vtipný příběh Lase a Lisy ukázal, že děti, aby spolu mohly chodit do školy, jsou 

ochotné i lhát. My jsme od dětí praktických škol slýchávali: „Tam znám celou školu, všechny 

kamarády“ (Mike 2009).  

Hlavním motivem, který děti opakují, je, že mají v praktické škole kamarády. Jejich 

rodiče se domnívají, že zvláštní/praktické školy fungují lépe, protože nás tam lépe znají. 

Vedle empatického pochopení se jedná o doslovné vyjádření, že je znají líp, protože do 

praktické školy chodí celé rodiny, rodiče do ní chodili, jejich pocit osamění a odcizení v 

instituci je významně redukován. Dítě zde potkává příbuzné a známé z paneláku nebo ze 

sousedství. Pocit známého a bezpečného místa hraje velkou roli v uvažování rodičů a dětí. 

Sára: „Já kdybych zůstala na základce, tak bych to možná dotáhla do tý páty, ale pak 

stejně bych se dostala do praktický, na mne to byl stejně fofr, já bych ty dva roky možná 

zvládla, ségra by možná došla i vejš, ale mamka řekla, že když tam jde jedna, tak tam jdeme 

obě, ať tam nejsme samy“ (Sára 1/2009). Sestra Alice uvádí, že u psychologických testů 
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schválně chybovala, aby mohla jít se svou sestrou na zvláštní školu, aby tam nebyla sama, 

protože se jako dítě uměla dobře prát, a mohla ji tak chránit. 

Schema: NA PRAKTICKÝ ŠKOLE NEJSI SÁM(SAMA), JSOU TAM NAŠI. 

Malebný obrázek praktických škol narušují obavy Sářiny matky, která se bála, že cizí 

cikáni budou mlátit její dcery. Nakonec to byla Anna, která se musela vyhýbat bitkám s cizími 

dětmi, protože její světlý vzhled je provokoval. Přesnější schema vypadá takto: NA 

PRAKTICKÝ ŠKOLE JSOU NAŠI, ALE MUSÍME SE UMĚT PRÁT. 

5.2.4.6 Klima 

Základní praktická škola má nesporně mnoho výhod proti běžné základní škole. Jsou 

tam HODNÍ(É) UČITELÉ(KY), kteří rozumí žákům a jejich rodičům. Respektují jejich 

individualitu. Je-li potřeba, tak DÍTĚ PODRŽÍ a snaží se ho POZITIVNĚ HODNOTIT, jak to jde 

nejlépe. Na dítě nepospíchají a vysvětlí mu látku. JSOU TAM NAŠI. To jsou faktory, které rodič 

od školy očekává a které praktická škola splňuje, i když ne stoprocentně vždy. Tyto faktory 

vytvářejí oceňované klima základní praktické školy. 

5.2.4.7 Respekt 

Domníváme se, že přestup romských dětí z běžné školy na ZPŠ není dobrovolný, ale 

je součástí podivného rituálu, který se vyvinul mezi majoritou a minoritou. Vstupem na 

základní školu dítě zažije pocit nerespektu, stigmatizace, odmítnutí a ponížení. Po přestupu na 

školu praktickou zazáří jeho hvězda a prožije pocit respektu a přijetí (Bittnerová, 2011b), 

který se odehrává, což je podstatné, mimo jeho domov a současně mezi našima. Dostává se 

mu tak potvrzení jeho osobnosti. I pro rodiče, kteří tento proces sami prožili, je důležité, aby 

jejich dítě bylo učitelem a okolím přijato a samotné vzdělání tak stojí zdánlivě stranou.  

Alicina výpověď o tom, že učitelka je zlá, aby něco naučila, obsahuje ze strany 

romské matky ohromný nadhled nad situací, který pro ni nemusí být jednoduchý, když 

vidíme, že v komunikaci s učitelkou musí „bojovat“ o respekt a uznání své osoby jako 

plnohodnotné. Tento kultivovaný boj ji nicméně pomáhá udržet dítě na základní škole. 

Kompetenci ji dává pozice překladatelky mezi dvěma kulturami. 

5.2.5 UDRŽET SE na základní škole 

Z předchozího textu vyplývá, že pro romské rodiče a děti není zcela běžné 

absolvovat základní docházku na „normální“ základní škole.  
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Kladli jsme si otázku, zda se dá nějak určit, kdo bude úspěšný na základní škole. Zda 

ten, jehož rodiče jsou absolventi základní školy, ti kteří pracovali a jsou v kraji starousedlíky, 

nebo snad ti, kteří mají světlejší pleť. Rodiny starousedlíků, které jsou ve škole známy a s 

nimiž učitelé již přišli do kontaktu, jsou rozhodně v určité výhodě, než sociálně slabí jedinci, 

kteří se díky svému neekonomickému chování stali obětí obchodníků s nemovitostmi a 

přistěhovali se do kraje ze zoufalství, v domnění, že je jim zde poskytnut azyl. Stejně tak jsou 

ve výhodě absolventi základních škol, jako je bojovná paní Eva (z Ný), která nedorozumění 

dokáže proměnit ve VTIPNÉ PŘÍBĚHY. Nicméně se setkáváme s tím, že děti otců, kteří 

absolvovali základní školu (například Samson, manžel Sáry), přecházejí na praktické školy, 

aniž by to bylo nezbytně nutné. Naopak dvě absolventky zvláštní školy Alice (z Delty) a 

mladá paní Krbová (z Bety) úspěšně „drží“ děti na základní škole. Proč některé děti paní 

Růženy Vlkové (z Delty) vyšly základní školu, jiné přešly na praktickou, dívky studují a 

studovaly na střední a nejmladší hoch počítá s tím, že po ukončení ZŠ se nechá zapsat na úřad 

práce? Které momenty jsou důležité a je mezi těmito ženami nějaké spojení, mají něco 

společného? Máme přiřknout zásluhu dětem nebo jejich matkám? 

5.2.5.1 Matky a děti 

Alice se otevřeně vyjadřuje slovy, snažíme se. Znamená to, že ona i její dcery 

akceptují disciplínu, která je požadovaná ze strany školy. Starší již zvládla celý první stupeň a 

přechází na druhý. Alice ji podporuje a říká jí, že její studijní výsledky jsou výborné, jen 

protože přesahují výkon matky. 

Mladá paní Krbová, jejíž tři děti také úspěšně zvládají docházku do základní školy a 

z nichž dva starší synové jsou na druhém stupni, doprovází děti každý den do školy i ze školy, 

přestože fakticky do ní dojít není problém a nejedná se o nebezpečnou cestu. Důvod je zcela 

jiný. Chce si být jistá, že její děti chodí do školy a že nepřebírají některé špatné návyky dětí z 

Ný. „Ty z Ný, všechno možný, co tam stojí, ona mezi ně nepude, ona se schovala,“ (Krbová 

ml. 2009) říká o dceřině reakci na děti ze sousední vsi.  

Když nejmladší dcera nastupovala do školy, matka kvůli ní přestala jezdit do 

zaměstnání: „M ěla jsem směny v Omikrónu, holka mi šla do první třídy, já ji nemůžu nechat. 

Kdyby řekla tátovi, tak on by uvěřil, že má za domácí úkol jeden řádek. (Řekl by:) to je v 

pořádku dceruško, ale já musím vidět všechno, holka chodila do nulky, já přišla z odpolední v 

jedenáct hodin, zkontrolovala jsem úkoly, připravila věci, šla spát, ráno vstala, nesla děti do 

školy. Mně bylo líto, když šla holka do první, ta holka někoho potřebuje, ona bude rozklepaná, 

že bude v tý první třídě, bude chtít někoho“ (Krbová ml. 2009). 



120 
 

Nemůžeme tvrdit, že paní Krbová ml. naráží na náš konstrukt stigmatizace zažívané 

vstupem do školy, ale rozhodně považuje vstup do školy za velkou životní změnu, při které 

dítě potřebuje podporu, a to téměř okamžitou, hned po návratu domů z vyučování bude 

rozklepaná. Paní Krbová ml. dceři na prvním stupni dokáže s přípravou do školy pomoci, ale 

látka druhého stupně je obtížná, takže starší syn musí pomáhat mladšímu bratrovi. 

Na školní výsledky své dcery je paní Krbová ml. hrdá: „Teď měla vyznamenání a 

diplom, beruško moje, takový vysvědčení s vyznamenáním a diplom. Ale mami, že je to pěkný? 

Krásný, je to nádherný a říká: Mami, když budu mít dvojku?“ (Krbová ml. 2009). 

Paní Eva z Ný ani paní Vlková z Delty nebyly tak úzkostné ohledně toho, jak se děti 

vyrovnají se vstupem a UDRŽENÍM SE na základní škole. Paní Eva spoléhala na kompetence 

dcery: „Lisa je stejný čípek jako já“(Eva 1/2009). Znamená to, že se o sebe dokáže postarat, a 

to i ve smyslu fyzicky se poprat. 

Paní Vlková, která je o dvacet let starší než ostatní matky, nechávala na dětech, zda 

školu zvládnou nebo ne. Motivace vycházela z potřeb některých dětí změnit život. Její 

dospělá dcera odpovídá: „Dneska je kariéra důležitá, tak čemu dá přednost, lítat s klukem, což 

je k ničemu, anebo v klidu vzdělání, to je přeci pro každého jasná volba“ (Monika 2009). 

5.2.5.2 Matky a učitelé(ky) 

Matky musí zvládnout komunikaci s učiteli a učitelkami i v případě, že se domnívají, 

že jsou na jejich dětech ZASEDLÍ a že na ně DUPOU. Je nutné, aby chápali, že jejich zloba není 

osobní, ale souvisí s jejich profesí. Nicméně i přes to jsou oceňováni konkrétní učitelé. 

5.2.5.2.1 Schema: Parťačka 

Alice vypráví o třech učitelkách své starší dcery: „V prvních dvou ročnících měla 

jednu paní učitelku, pak ji vyměnila ve třetí třídě paní Hašlerková, ta teda říkala, že tu 

násobilku musí umět i kdyby jí vzbudila ve dvanáct. Když šla do čtvrtý, tak byla ráda, že 

dostala takovou mladou, která přišla nově, ale zase moc mladá jako po fakultě není, takže má 

takový názory na tu dnešní dobu, takže taková modernější paní učitelka a je mladá, příjemná i 

hezky se na ni dívá, takže pro Gabru velká parťačka, a teď ji má i v páté třídě, kam postupuje, 

takže to zvládá.  

Paní učitelka Hašlerková, ta prostě jí říkala ve třetí třídě, na jedničkářku u mě můžeš 

mít nanejvýš jednu chybu, ale ty seš u mě typická dvojkařka, trojkařka a to ještě musím přivřít 

oči a šla do čtvrtý třídy a dostala tu mladou slečnu nebo paní, to já nevím, a tam exceluje s 
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jedničkama dvojkama, takže prostě mne to opravdu utvrzuje, že je to o tom přístupu v lidech a 

o tý její zralosti anebo prostě má chuť, i starší lidi, který jdou s dobou, který maj chuť se učit, 

který se nebráněj těm změnám, ale takový ty ještě zastaralý komunistický paní“ (Alice 

3/2009). 

Důležitý moment je, že učitelka PARŤAČKA  děti neklasifikuje dle svých zaběhnutých 

schemat, ale snaží se o jejich osobnostní růst. Nesráží je tím, že je předem „nálepkuje“, že je 

zařazuje do předem vytvořených kategorií dle hodnocení a že jim nedá možnost svoji 

„nálepku“ opustit. Způsob hodnocení, jak víme z pozorování ve škole, se netýká pouze 

romských dětí. 

5.2.5.2.2 Schéma: Přísný dobrák 

Paní Krbová ml. lituje, že Radka odchází ze základní školy učit na lyceum do Kappy: 

„Paní učitelko, vy jste odešla, ze školy jste odešla?“ 

Radka: „Když budete něco potřebovat, tak tu vždycky budu pro vás.“ 

Krbová ml.: „Já to říkám furt, ty nejlepší odcházejí. Já jsem ráda, že ty moji maj dva 

ty Lopotný, to jsem úplně ráda, to jsem ráda, od první třídy měli oba dva vlastně“ (TP 2009). 

Paní Krbová ml. připisuje úspěchy svých dětí právě manželskému páru Lopotných, 

který učí její děti: „Ta paní učitelka, co ji má, já jsme tak ráda, ona má paní Lopotnou. Ona 

měla syna od první do třetí a potom ho vzal Lopotný a teďka vzala holku od první do třetí. Ten 

pan učitel, když ho vidíte, tak si myslíte, ten musí být přísnej.“ 

Radka: „To je takovej obrovskej chlap.“ 

Krbová ml.: „D ěti maj strach, když ho viděj, přitom je to dobrák“ (Krbová ml. 

2009). 

Paní Krbová má důvěru v učitele, kteří učí její děti. Může zahlédnout několik jeho 

tváří, tu kterou má nastavenou k dětem: přísný učitel, jehož autorita je posílena i díky tělesné 

konstrukci. Vidí druhou, která je dobrá, která dokáže PODRŽET děti na škole. 

Paní Eva superlativy ohledně učitelů šetří. Její postoj je spíše rezervovaný. Děti 

chodí do stejné školy jako kdysi ona: „Za nás tam byly samé semetriky“ (Eva 1/2009). Zda 

nemá strach dávat do školy svoji dceru, odpovídá: „Teď jsou tam samí noví“(ibid.). 

Samozřejmě, že ne všichni, víme, že tam jsou učitelé ZASEDLÍ NA CIGÁNY, CO NA NĚ DUPOU. 

Paní Krbová ml. dává děti do stejné školy jako paní Eva. Nevíme, zda je tak 

spokojená, protože nemá s touto školou špatnou osobní zkušenost, nebo je to tím, že při 

rozhovoru byla přítomna Radka. Nebo má jiný vztah s učiteli než „výbušná“ paní Eva. 
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5.2.5.3 Komunikace 

Vyjádříme-li se bez obalu, tak jsou všechny tři matky (Alice, paní Eva a paní Krbová 

ml.) komunikačně velmi zdatné, přestože každá používá jiné komunikační prostředky. Jejich 

komunikační zdatnost spočívá i ve správných interpretacích komunikačních situací a ve 

schopnosti nadhledu.  

Nadhled je něco velmi neuchopitelného a těžko říci, kde ho zmíněné ženy získaly, 

když si uvědomíme, že všechny prošly uvedeným procesem stigmatizace. (Alice ho popsala 

velmi podrobně.) Nedokážeme identifikovat přesně za jakých okolností, ale někde získaly 

sebedůvěru, která jim otevírá možnost redefinovat komunikační situace. 

Všechny tři udržují s učiteli KONTAKT . Nejenže reagují na výzvy ze strany učitelů, 

ale jsou i samy aktivní. S Alicí i s paní Evou jsme se v tomto směru seznámili. Paní Eva je 

schopná proměnit AFEKT ve VTIPNOU HISTORKU, Alice PŘETŘÁSÁNÍ v RESPEKT či ZLOU 

UČITELKU  v učitelku, které JDE O TO NAUČIT. Mladá paní Krbová, když nastal ve škole 

problém, snažila se aktivně zjednat nápravu. Schéma: USTÁT SI SVOJE. 

„No teďka jsem řešila, ale přišlo na moje a bylo po mojím, schválila ředitelka, že 

mám pravdu, děti přišly ze školy a povídaly: Mami přijedou skíni, mají tady být v deset hodin. 

(Řekla jsem mužovi:) Pocem, bereme děti a jedem pryč, já tady nebudu. A děti: Jedeme, 

mami, pojď, a tak jsme se sebrali, odjeli jsme pryč a vrátili jsme se kolem druhý hodiny. A oni 

měli ten kroužek, ve čtvrtek měly mít poslední a v pátek akademii (vystoupení) a já říkám: To 

nemůžete udělat tý učitelce, celý rok s váma chodí, tak jsem je odnesla na půl třetí. Do školy 

jsem jim napsala omluvenku z rodinných důvodů, dva to omluvili obou dvoum, ale tady ten 

učitel to neomluvil, že má neomluvený hodiny a třídní důtku za to, že když mohli na ten 

hiphop, tak že mohli do školy. My jsme se vrátili odpoledne a ten hiphop nemohli jen tak hodit 

za hlavu. Šla jsem do školy: To se mi nelíbí, aby starší měl neomluvený a dva mladší 

omluvený. On je kolikrát divokej, ale všichni tři nebyli ve škole. Nakonec to omluvili. Já 

nevím, jak děti viděly v televizi, jak ty skíni na tu holčičku a mě bylo z toho špatně, my tady už 

máme Kámoše“ (Krbová ml. 2009). 

Členové majority a učitelé možná nechápou, že rodinu zachvátí panická hrůza, když 

slyší o příjezdu skinů, byť se jedná o poplašnou zprávu od dětí. Ze zkušenosti či z televize 

vidí, že policie či jiný správní orgán jim neposkytne dostatečnou oporu. Rodina odjela a když 

nabyla dojmu, že nebezpečí pominulo, vrátila se zpět a disciplinovaně pokračovala v běžném 

programu. To však právě způsobilo komplikace, učitel interpretoval toto chování tak, že se 

žák nemůže přijít do školy učit, ale přijde za zábavou, byť se jednalo o školní kroužek. 
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Matčiny argumenty přesvědčily ředitelku i učitele, že se nejednalo o zlý úmysl, ale naopak. V 

případě chlapce, který právě je v období puberty a má drobné kázeňské prohřešky, je tato 

spravedlnost na místě. 

5.2.5.3.1 Další okolnosti 

Zmiňme se o podmínkách, které výše uvedeným ženám mohou pomáhat či jsou 

irelevantní k tomu, že jejich děti zvládají základní školní docházku. 

Alice, absolventka zvláštní školy, velkou část svého dětství byla vychovávána jako 

prvorozená dcera a za nepřítomnosti matky měla odpovědnost za sourozence a běh 

domácnosti. Vzhledem k tomu, že byla zdatná v písemnostech, již jako dítě vyřizovala 

komunikaci se soudy. V dospělosti si sama doplnila základní vzdělání a připravovala se na 

maturitu. Jejím hlavním tématem je konflikt mezi studiem a starostí o rodinu. (Bittnerová, 

2011b). Domníváme se, že tento konflikt a ohrožení nenaplnění vlastních ambicí může stát za 

silnou podporou, které její děti mají.  

Paní Krbová ml., absolventka zvláštní školy, nejmladší dcera ze sedmi dětí, je 

především pečující matkou, která stihla udělat Vánoce, když utekla z porodnice na Štědrý den. 

V širší rodině jsou „úspěšní“ jedinci, kteří absolvovali základní školu, a za sociální postup je 

považováno, že si bratr vzal za ženu Češku, hrál kompars ve filmu, další bratři jsou traktoristi, 

neteř úspěšně studuje na hotelové škole, učí se cizí jazyky, sestra Kamila je zástupce správce 

v Pí. Domníváme se, že podpora spočívá v zakotvenosti rodiny v societě Alfy. Souvisí to 

samozřejmě s tím, že rodina má v lokalitě kořeny stejně dlouho jako ostatní přistěhovalci z 

50. let 19. století, ale současně dokáže minimalizovat bariéry, které mezi majoritou a 

minoritou jsou. Libuše, Radimova matka, říkává: „Se starou Krbovou jsme kamarádky“ (TP 

2009). 

Paní Eva, absolventka základní školy a ústavní výchovy, žije se svou rodinou v Ný. 

Znamená to, že na rozdíl od Alice a ml. pí Krbové je její bytová situace finančně náročnější. 

Nedá se říci, že nejistá, protože určitým dílem spolehlivosti je pro podnikatele v 

nemovitostech tou pravou klientkou. U paní Evy nemůžeme najít žádný „rozumný“ faktor 

mimo inteligenci a sebejistotu, který by indikoval, proč její děti docházejí na základní školu. 

Nijak zvlášť neusiluje, komunikuje s učiteli, základní školu bere za běžnou. Neidentifikuje se 

se schematem NAŠE JE PRAKTICKÁ. Možná, že její určitou nevýhodou je její výbušný 

temperament, ovšem ten je vyrovnáván schopností nadhledu nad situací. 
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5.2.5.3.2 Které děti zůstávají na běžné základní škole? 

Matky, které podporují děti na základních školách, se dokázaly vyrovnat se 

schematem STIGMATU, který jim o nich samých nastavuje okolí, aniž by utrpělo jejich 

sebepojetí. (Goffman, 2003). Dokážou navázat s učiteli kontakt, ve kterém nevázne 

komunikace a v němž je možné se dobrat vysvětlení. Uvědomují si, že praktická škola dětem 

snižuje možnosti uplatnění se v budoucí profesi.  

Velkým komunikačním úkolem je narušit nekonečnost zrcadlení vzájemného 

nerespektu mezi majoritou a minoritou, v našem konkrétním případě mezi učiteli(kami) a 

žáky(němi), učiteli(kami) a rodiči. 

5.2.6 Závěr 

Cílem této kapitoly je ukázat, jaké jsou příčiny selhávání romských dětí v základních 

školách a co vede romské rodiče, aby souhlasili či iniciovali přeřazení svých dětí na základní 

praktickou školu. 

Romská menšina jako taková nebyla nikdy na územích České a Slovenské republiky 

plně integrovaná do majoritní společnosti. Integrace a plnohodnotné postavení Romů mezi 

majoritou se odehrávalo a odehrává pouze na individuální úrovni a často souvisí s tím, že 

daný jedinec přestává být vnímán jako zástupce minority, nebo uvízne v prostoru, kdy ho plně 

nepřijímá ani jedna strana. Na základě vzájemného odstupu nebo-li distanciace je škola Romy 

a jejich dětmi vnímána jako cizí prostředí. Tato cizost má historické kořeny, jež spočívají v 

odlišném pojetí času, prostoru, zacházení se svým tělem, které je různým způsobem 

zakořeněno či nezakořeněno do krajiny. 

Dalším produktem distanciace je, že majorita vnímá Romy především na základě 

etnického stigmatu. Ukázalo se, že romští rodiče očekávají, že jejich děti při vstupu do školy 

budou vystaveny tomu, že jejich chování bude interpretováno na základě zahanbující 

atributizace: je CIKÁN(KA). Vyladění na rozpoznání zahanbujícího jednání ze stran učitelů 

způsobuje, že rodičovské reakce mohou být učiteli interpretovány jako neadekvátní, protože 

jsou odezvou na jejich zcela běžné jednání se žáky, které považují za rovnocenné a 

spravedlivé. 

Učitelé(ky) základních škol, jejichž prioritou jsou školní osnovy, tedy obsah učiva, 

který předávají žákům, se řídí spravedlností, jejíž původ nacházíme v hluboké minulosti a 

vychází z představy zaměnitelnosti jedinců. Rodičům se tento postoj nezdá spravedlivý a od 

učitelů očekávají vzhledem k svým dětem podporu a RESPEKT. 

Učitelé(ky) praktických škol podle našich respondentů naopak dokážou vyjadřovat 

pochopení pro individuální rozdíly a děti při výuce podpořit. Po přestupu na praktickou školu 
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po zahanbení na škole základní zde nacházejí potřebný RESPEKT. 

Domníváme se, že rozdíl mezi učiteli základních a praktických škol není v míře 

respektu, který k žákům a k jejich rodičům cítí, ale v zásadě se jedná o nekončící 

komunikační nedorozumění, jehož podstata spočívá v pre-konceptech, s nimiž účastníci do 

interakce vstupují. Učitelé praktických škol, pro něž jsou romské děti jednou z cílových 

skupin, a tudíž jim v podstatě nezbývá nic jiného, než s nimi dobře vycházet, dokážou učinit 

jednoduchý komunikační krok a vyjadřovat formální respekt. Mnoho učitelů dostatečný 

respekt vzhledem k romským dětem na ZŠ nevyjadřuje, protože pro ně není existenciální 

nutností je vzdělávat, ale naopak, romské děti jsou žáci, kteří zpomalují výuku a snižují její 

úroveň, jak jsme se dozvídali od učitelů ZŠ během našeho výzkumu. Výsledkem vyššího 

počtu romských dětí ve třídě je zpomalování tempa výuky a nedostatečné plnění obsahů 

osnov. 

Ukázalo se, že vzájemná distanciace mezi Romy a ne-Romy je hluboce zakořeněná a 

jen jedinci, kteří mají dlouhodobou zkušenost „s těmi druhými“ (Goffman, 2003), ji dokážou 

do určité míry překlenout a být komunikačně úspěšní v rámci smíšené komunikace, tj. docílit, 

aby příslušník druhé skupiny byl schopen naslouchat bez stigmatizující atributizace na 

základě barvy pleti či antropologického typu. 
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VI. ZÁV ĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Cílem disertační práce bylo ukázat dílčí výsledky z jednotlivých výzkumných 

projektů. Nebyla provedena zásadní reinterpretace dat z prvního výzkumu, přestože by to bylo 

možné. Nicméně je zajímavé podívat se na několik momentů prostřednictvím nových 

poznatků. 

Použijme v životním příběhu Elišky termín distanciace, jak o něm píše Doubek. 

Distanciace je zdrojem kulturních konfliktů, které pramení „ze zvláštní – pro příslušníky 

majority – nesnesitelné ,šlechtickosti‘, kterou Romové navzdory všemu, co je obklopuje 

provozují. … Distanciace je zvláštní jev, se kterým je možné se mezi Romy velmi často setkat. 

Je běžné, že v rozhovorech se ti, kteří vypovídají, distancují od ostatních sousedů v domě jako 

od těch, kteří jsou tak či onak, horší‘ než oni sami.“ (Doubek, 2011a stránky 100-109). 

Příčinou distanciace může být „p řeznačení inferiorního postavení Romů vůči majoritě.“ Tedy 

postoj, který zaujímá majorita vzhledem k Romům, je zrcadlen na další příslušníky komunity 

či sociálně slabší jedince. 

V případě Elišky můžeme vidět rozkladný vliv tohoto jevu dvojnásob. V první běžné 

poloze se jedná o vymezování se vzhledem k „horším“ Romům. V druhé poloze je však 

zasažena ona sama, kdy je pro ni těžké přijmout beze zbytku svou etnicitu. Rozkladný vliv na 

vztahy mezi členy komunity, který s distanciací souvisí, lze v terénu často pozorovat. 

Zdrojem tohoto jevu může být i komunikace, která mezi majoritou a minoritou 

probíhá a je ovlivněná dvojnou vazbou. „Double bind“ čili dvojná vazba může nastat mezi 

jedinci, mezi nimiž je silné pouto (např. rodič-dítě, spoluvězni atd.) a komunikace mezi nimi 

je tak komplikovaná, že výsledkem jsou protichůdné, vzájemně si odporující informace. 

Podotkněme, že teorie dvojné vazby se týká schizofrenie a nejprve byla formulována 

Batsonem, Haleym a Weaklandem. Sdělení je paradoxní a nelze na něj nereagovat, současně 

může existovat vyslovený zákaz toho, aby si příjemce všímal rozporu ve sděleních „Osobě 

uvězněné v dvojné vazbě hrozí proto nebezpečí, že bude potrestána za správné vnímání, a 

navíc označena za zlovolnou nebo za blázna, jestliže se odváží tvrdit, že mezi jejím skutečným 

vnímáním a tím, co „by měla“ vnímat, je podstatný rozdíl. (Watzlawick, 2011 stránky 211-

219) (Vybíral, 2009). Stav, který v současné společenské situaci mezi majoritou a minoritou 

vládne, lze za schizoidní označit. Porovnáme-li politické deklarace a „reálný stav“, ve smyslu 

interakcí mezi majoritou a minoritou, dostávají Romové značně nesourodé informace, které 

lze k dvojné vazbě přirovnat. Řečeno zjednodušeně, vztah (interakce) mezi majoritou a 

romskou minoritou je patologický, lze jej přirovnat k duševní nemoci, kterou jsou zasaženy 
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obě jednající strany. Problémem patologických systémů je, že mají sebezvěčňující se 

vlastnost, resp. povahu začarovaného kruhu. (Watzlawick, 2011 stránky 214-215). 

V závěru kapitoly Funkce kognitivních modelů ve vzdělávání zdůrazňujeme, že 

v interakci mezi majoritou a minoritou chybí vzájemný respekt a úcta; že vzájemná setkávání 

jsou poznamenávána oboustrannými předsudečnými očekáváními. Výslednicí těchto 

očekávání jsou cyklicky přehrávané předem známé „scény“. To, aby nedocházelo k těmto 

donekonečna se opakujícím předem známým výjevům, je potřeba prostřednictvím reflexního 

a kritického myšlení vykročit ze svého stínu a překonat strach, či přesněji dětinské úzkosti, 

které formují naše jednání. 
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VIII. P ŘÍLOHA  

8.1 SEZNAM AKTÉRŮ 

 
 V jednotlivých tabulkách uvádíme abecední seznam aktérů, kteří vstupují do výzkumu 

buď formou polostrukturovaných či nestrukturovaných rozhovorů, či na základě zúčastněného 

pozorování, nebo je na ně odkazováno jako na relevantní osoby. Neformální rozhovory a 

pozorování nejsou číslovány, ani v rámci této tabulky datovány. 

 Vytvořili jsme zvlášť tabulku pro aktéry z majoritní společnosti a z minoritní 

společnosti, důvodem je, že texty pracují s konfrontací názorů jejich zástupců. 

 Věk informátorů je udáván v následující logice: do dvaceti let je uvedeno věkové 

rozmezí, v němž se děti nacházely v době našeho výzkumu od r. 2008–2010. U dospělých je 

věk zaokrouhlován na celé desítky. 

 V textu používáme jméno informátora s číslem rozhovoru, lomeného rokem 

rozhovoru. Číslo rozhovoru budeme používat jen v případě, že bylo s konkrétním člověkem 

uskutečněno více interview než jedno. Např. Alice 3/2009. TP – znamená, že se záznam o 

aktérovi vyskytuje v terénních poznámkách.  
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Minoritní skupina 
 
Jméno věk v letech Vztah Bydliště místo rozh. datum 

rozh. 
číslo 

Alice 
V případě Alice 
se nejedná vždy 
o rozhovory, 
kde by byla 
hlavní 
informátorkou, 
ale byla 
přítomna při 
rozhovorech a 
aktivně do nich 
vstupovala. 

30 klíčová 
informátorka 

Delta Delta, org. 
(Ptáčková, 
Radka) 

18.7. 
2008 

1 

Delta, na dvoře 
(Růžena Vlková 
a její dcery) 

13. 7. 
2009 

2 

Delta, org. 
(matky, Aliciny 
sestry) 

14. 7. 
2009 

3 

Sigma 
(Zahradníkovi/
Arnoldovi) 

15. 7. 
2009 

4/5 

Ný (Eva, 
Magda, a její 
mladší sestra z 
DD) 

15. 7. 
2009 

6 

Na Statku, v 
bytě 
(sociální práce) 

15. 7. 
2009 

7 

Delta, org. 
(Mike, Týna, 
jeho matka) 

16. 7. 
2009 

8 

Delta, org. 16. 7. 
2009 

9 

Delta, org. 
(teenegaři) 

13. 7. 
2010 

10 

Delta, org. 15. 7. 
2010 

11 

Delta, org. (děti 
školou povinné 
+ teenegaři) 

15. 7. 
2010 

12 

Ný,před domem 19. 7. 
2010 

13 
 

Alfa, městská 
festivita 

17. 7. 
2010 

14 

Delta, org. 
 

20. 7. 
2010 

15 

Delta – Alfa 23. 7. 
2011 

16 

Antonie 5-7let dcera Nany z Pí Pí  TP X 
Arnold + jeho 
rodiče 
(Arnoldovi) 

14-16 2. syn, právě 
ukončil zákl. 
docházku 

Sigma Sigma, 
domácnost 

15.7. 
2009 

1 

Bác 60  Pí na Druhou X TP X 
Běla 55 teta Alice Delta Delta- brigáda TP 23. 

7. 2011 
X 
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Blanka 20 švagrová 
Lukáše - její 
sestra si vzala 
jeho bratra 

mimo naše 
lokality 

Delta, org. 13. 7. 
2010 

1 

Edward 16-18 švagr Alice dětský domov Delta, org. 13. 7. 
2010 

1 

Ela 0-2 3. dítě Evy Ný X TP X 
Eva 25, žena Gulča 

bratrance Alice 
Ný Ný 

2009 přítomna 
mladší sestra t. 
č. v dětském 
domově 

2009 1 
19. 7. 
2010 

2 

Ester 25 mladší sestra 
Alice (4.) 

Delta Alfa městská 
festivita 

17. 7. 
2010 
TP 

1 

Děti - školní 
věk 

   Delta, org. 13. 7. 
2010 

1 

15.7. 
2010 

2 

Gabra 10-11 1. dcera Alice Delta x TP X 
Gina 15-17 sestra Lukáše Delta Delta, org. 15. 7. 

2010 
1 

Glória 13-15 nejstarší dcera 
Sáry (1. dítě) 

Delta Delta, org. 15. 7. 
2010 

1 

Gulčo 25 bratranec Alice, 
muž Evy 

Ný Ný před domem 19. 7. 
2010 

1 

Hana 70 Matka Růženy Delta Delta na dvoře 13.7. 
2009 

1 

Isabella  13-15 vnučka paní 
Olívie 

Ný Delta, org. 13. 7. 
2010 

1 

Jiřka 12 návštěva u 
babičky 

Mimo Deltu Delta před 
domem 

14. 7. 
2009 

1 

Jůlie 0,5 čerstvě 
narozená dcera 
Magdy 2010 

Ný Ný před domem TP X 

Kamila 36 dcera paní 
Krbové z Alfy 

Pí Pí, přítomen i 
manžel, děti 

13. 7. 
2008 

1 

Kotysová 50 sousedka 
bytovky 

Ný Ný před domem 19. 7. 
2010 

1 

Krb +  X X TP X 
Krbová 60 žena pana Krba Alfa Alfa, doma 20. 7. 

2009 
1 

Krbová ml. 30 7. dítě paní 
Krbové, sestra 
Kamily 

 Alfa, doma 20. 7. 
2009 

1 

Lukáš 30 bratranec Alice Delta X TP X 
Libor Vlk 50 Bratr Růženy, 

manžel Silvy 
Delta X TP X 

Lase 5-7 kamarád Lisy Ný X TP X 
Lea  nejmladší sestra 

Alice (5.) 
Delta Delta,org. 15. 7. 

2010 
1 

Lisa 5-7 1. dítě Evy Ný X X X 
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Magda 25 kamarádka Evy Ný Ný, u Evy 15. 7. 
2009 

1 

Ný, před 
domem 

19. 7. 
2010 

2 

Málinka 9-11 2. dcera Alice Delta X TP X 
Marek  syn Sáry (2. 

dítě) 
Delta X 2009 1 

Viola 20 mladší dcera, 6. 
dítě Růženy 

Delta Delta na dvoře 13. 7. 
2009 

1 

Žaneta 25 2. dítě Růženy Delta Delta na dvoře 13.7. 
2009 

1 

Mike 10-12 syn pomocnice 
v kuchyni 

Delta Delta, org. 16. 7. 
2009 

1 

Mikova matka 40 Nepříbuzná Delta Delta, org. 16. 7. 
2009 

1 

Nana 25  Pí Pí, doma 16. 7. 
2008 

1 

Olina 25 žena Lukáše Delta Okolí domu 
 

23. 11. 
2011 

1 

Olívie 55 babička Isabelly Ný Ný 19. 7. 
2010 

1 

Oliva 55 manžel Olívie Ný X TP X 
Pavel 30 manžel Alice Delta X TP X 
Roxana 13-15 sestra Oliny, 

švagrová 
Lukáše 

mimo Deltu Delta, org 15. 7. 
2010 

1 

Ruda 10 Bratr Lukáše a 
Giny 

Delta X TP  

Růžena Vlková 55 Teta Alice, 
matka 8 dětí, 
Palomy, Violy a 
Vandy  

Delta Delta na dvoře 13.7. 
2009 

1 

Samson 30 syn Olivy a 
Olivie, muž 
Sáry 

Delta X TP X 

Sára 30 mladší sestra 
Alice (3.) 

Delta Delta, org 14. 7. 
2009 

1 

Ný 
 

15. 7. 
2009 

2 

Alfa, městská 
festivita 

17. 7. 
2010 

3 

Sláva 15-17 bratranec Alice, 
jeho otec strýc 
Alice, syn 
Yvony 

Delta Delta, org. 13. 7. 
2010 

 

Silva 30 Manželka 
Libora, 
švagrová Alice, 
sestra Edwarda 

Delta X TP X 

Sisi 8 Mladší dcera 
Sáry 

Delta X TP X 
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rodina Šedivých X  Pí X TP X 
Týna 11-13  Delta Delta, org. 16. 7. 

2009 
1 

13. 7. 
2010 

2 

Václava 30  Ný Ný před domem 19. 7. 
2010 

1 

Vendula 13-15 dcera Václavy Ný X TP X 
Yvona 35 starší sestra 

Alice (1.) 
Delta Delta, org. 14. 7. 

2009 
1 

Vanda 15-17 7. dítě Růženy Delta Delta, na dvoře 13. 7. 
2009 

1 

Železný   X X TP X 
Zahradníkovi   Sigma Sigma, doma 15. 7. 

2009 
1 

 

Majoritní skupina 

Jméno věk v letech Vztah bydliště místo rozh. datum 
rozh. 

č. 

Kněz 40  Alfa Alfa, u kostela 20. 7. 
2008 

1 

Komplic 40 kolega Tlustého Alfa Alfa, 
pohostinství 

14.7. 
2008 

1 

Lékařka 60  Alfa Alfa, ordinace 16. 7. 
2008 

1 

Libuše 70 matka Radka, 
sestra Tety 

Alfa  TP  

Milionářka 45  Alfa Alfa, podnik 21.7. 
2008 

1 

Oráč 60  Alfa Gama, statek 21. 7. 
2009 

1 

Ptáčková, Lilka 40 Zaměstnanec 
NO 

mimo oblast Delta 18.7. 
2008 

1 

Radek 40 manžel Radky Alfa krajina, výlet 2. 3. 
2008 

1 

Pí, Adamovi 13. 7. 
2008 

2 

Alfa, doma 14. 7. 
2008 

3 

Alfa, doma 15. 7. 
2008 

4 

Ksí, u Tety 
doma 

24. 7. 
2008 

5 

Alfa, doma 13. 7. 
2010 

6 

Radka 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

manželka 
Radka 
 
 
 
 

Alfa 
 
 
 
 
 

Alfa, doma 2. 3. 
2008 

1 

Alfa, doma 4. 3. 
2008 

2 

Alfa, doma 14.7. 
2008 

3 
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Radka    Alfa, doma 18.7. 
2008 

4 

Delta, org. 18.7. 
2008 

5 

Alfa, doma, 
tchýně 

16. 7. 
2009 

6 

Alfa, na 
návštěvě u 
učitelů 

18. 7. 
2009 

7 

Alfa, doma 13. 7. 
2010 

 
 

Radovan 17-19 syn Radovana a 
Radky 

Alfa  TP x 

Ředitelka ZŠ 50  Alfa ZŠ Alfa 5. 3. 
2008 

1 

Tlustý alias 
Kámoš 

40 kolega 
Komplice 

Alfa Alfa, 
pohostinství 

14. 7. 
2008 

1 

Sousedka a 
Soused 

60 
60 

 Pí Pí 20. 7. 
2008 

1 

Teta 65 teta Radka Ksí Ksí, doma 24. 7. 
2008 

1 

Učitel ZŠ v 
důchodu 

60  Alfa Alfa, doma 18. 7. 
2008 

1 

Učitelka ZPŠ 55  Alfa Alfa, doma 18. 7. 
2008 

1 

Vladimír 40 přítel Radka Alfa  TP  
Výchovná por. 50  Alfa ZŠ Alfa 5. 3. 

2008 
1 

 
Společná brigáda 18. 7. 2009, 23. 7. 2011.11 
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8.2 MAPA KRAJE 

 


