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ABSTRAKT: 

Předmětem diplomové práce je problematika školní kariéry dětí v sociálně vyloučené lokalitě 

Masokombinát. V rámci této problematiky jsou analyzovány různé příčiny, které znesnadňují 

začlenění dětí z ghetta ve škole. V ohnisku pozornosti jsou především rodiny a děti v této 

lokalitě, se kterými se podařilo navázat dlouhodobý kontakt. Hlavními metodami práce jsou 

rozhovory s matkami rodin a pozorování v rodinách. Cílem tohoto výzkumu byl komplexnější 

vhled do problematiky tématu školy v jednotlivých rodinách a porovnání výsledků s obecně 

rozšířenými názory ve společnosti. V diskuzi a závěru práce jsou shrnuty jak společné 

postoje jednotlivých rodin ke školní kariéře dětí, tak je zde upozorněno na některá dilemata, 

která z rozhovorů s matkami rodin vyplývají. 
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l . Ú v o d 

Přede dvěma lety jsem měla možnost zapojit se do činnosti kladenské organizace, 

která mimo jiné na Kladně v lokalitě, jež lze označit jako ghetto a je nazývána Masokombinát, 

provozuje školku pro tamní děti ve věku od 3 do 7 let. Nejedná se o školku v klasickém slova 

smyslu, jak ji běžně známe, ale v podmínkách ghetta se jedná o dvě hodiny až čtyři hodiny 

práce tří učitelek v malé místnosti, které se věnují dětem a jejich předškolní přípravě. Během 

pravidelných hodin jsem si začala všímat situací a chování dětí či jejich rodičů, které mi 

připadaly nějak jiné a neočekávané. Některé spolu mohly být, některé odmítaly vytrvale sedět 

vedle sebe. „ Proč si tam nechceš sednout? " „ Nechci. " „ Tak mi řekni proč? " „ Protože on 

smrdí a má vši!" Ve školce nešlo ale pouze o děti. K tomu, že v ghettu školka funguje se 

vyjadřovali i rodiče. Pamatuji si na první reakci od jedné maminky, která mě překvapila. 

„ Tohle by tu nebylo, kdyby tady nebyla ta škola. To je z toho, že tam chodějí". Matka měla na 

mysli potyčky dětí na chodbách. Proč to ale říká v souvislosti se školkou? Vždyť to s ní 

nesouvisí. Nebo ano? Najednou se začala vynořovat spousta situací, kterým jsem nerozuměla 

a začala jsem si klást více otázek, na které jsem hledala odpověď. Moje otázky začaly 

přesahovat hranice školky. „Jaký je vztah k učení přímo v rodinách, co si o tom myslí rodiče? 

Obtěžuje je školka a škola dětí či to někteří vnímají jako podstatnou součást jejich života? 

Než jsem se mohla podívat přímo do rodin a pořídit rozhovory, které jsou základem této 

práce, uplynulo ještě hodně času. Ale vraťme se ke zkušenostem ze školky, které stály na 

počátku mé zkušenosti a daly základ i mým pozdějším zobecňujícím poznatkům. 

2. Problém a jeho zdroj 

2.1 Vstup do lokality 

Školka byla velmi důležitá z několika důvodů. Především mi umožnila bezpečně 

vstoupit do této specifické lokality a já se mohla pozvolna seznamovat s prostředím a 

rodinami, které zde žijí. Obyvatelé věděli, kam mě mají zařadit a co tam pravidelně dělám. 

Seznamování s rodinami probíhalo přes děti, které navštěvovaly školku, dosti přirozeně. Jako 

důležitý moment se ukázaly krátké neformální rozhovory na chodbách, kde hovoříte s jedním 

a dalších tucet obyvatel vás při komunikaci sleduje. V podstatě bylo dobrou taktikou začínat 

s oslovením a rozhovorem sama. Lidé se často ostýchali. Postupem času se situace zlepšila a 
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obyvatelé se stali více komunikativní. Prostředí školky mě vlastně inspirovalo více se zajímat 

o téma vztahu rodin ke škole a ke vzdělání. 

Provoz školky byl za optimálních podmínek zajišťován třemi učitelkami a jedním 

obyvatelem Masokombinátu, který v podstatě plnil úlohu „romského asistenta". Děti do 

školky přicházely různě. Některé čekaly na učitelky venku před domem či na chodbách 

v domě. Na začátku každé hodiny se obešly rodiny a vyzvedly ty děti, které chyběly. 

Respektive se připomnělo rodičům, že děti mohou jít do školky. Některé děti šly rády, pokud 

se jim nechtělo, zůstávaly doma nebo si hrály venku před domem. 

Každé „školkové" dopoledne mělo svoji strukturu, která se měla co nejvíce podobat 

životu v běžné školce. Na programu byly výtvarné činnosti, pohádky, říkanky, písničky a vše 

ostatní, co prostě ke školce patří. 

Počet dětí byl velmi různý. Scházelo se od čty- do patnácti dětí. Za mého působení 

činil průměrný počet deset. Zajímavé bylo všímat si, jakým způsobem a jak oblečené děti do 

školky přicházely. Úroveň hygieny byla u dětí různá. Od spoře oblečených a nečesaných až 

po děti v právě převlečeném čistém tričku. 

U výtvarných činností se velmi jasně ukazovalo, že jen velmi malé procento dětí má 

zkušenosti například s pastelkami, či fixy, s vybarvováním či s jednoduchým malováním, o 

jiné výtvarné činnosti nemluvě. K nej náročnějším patřila práce s vodovými barvami. 

Setkala jsem se s rozdílným chováním a přístupy rodičů k školce. Někteří rodiče se 

občas chodili dívat, zda jejich dítě ve školce je či neuteklo někam jinam. Rodiče si také čas od 

času, bez ohledu na trvání školky, pro některé děti přicházeli přímo uprostřed jejich práce a 

odváděli je. Většinou buď někam odjížděli nebo volali dítě k jídlu. Důvod odjezdu bylo 

v podstatě adekvátní vysvětlení, uvážím-li, že možnosti spojení s městem veřejnou dopravou 

jsou dosti omezené. Setkala jsem se také s tím, že rodiče školku zakazovali s odůvodněním že 

tam mohou dostat vši od ostatních. Některé děti měly časté problémy s chováním, docházelo 

k potyčkám, slovním přestřelkám, které výrazně narušily zbytek hodiny. Někdy museli být 

dotyční výtržníci vyvedeni ven na chodbu. Děti pak dováděly přede dveřmi. 

Co fungovalo jinak v této školce? Jaké limity a přínosy jsem viděla v existenci školky 

v podmínkách této sociálně vyloučené lokality? Čeho jsem si při své práci ve školce všimla a 

co mě zaujalo, shrnuji v následujícím textu. 
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2.2 Jak školce rozumějí rodiče? 

Postupem času jsem se začala na chodbách potkávat s rodiči dětí ze školky. Měla jsem 

možnost zjistit, že jejich vztah ke školce není stejný. Někteří si školky cenili, jiní se 

domnívali, že je tam zbytečně. Rodiče (především matky) posílali dítě do školky s 

očekáváním, že je paní učitelky něco naučí a děti si tam něco zahrají. Na druhou stranu 

existovala nemalá skupina rodičů, která fungování školky ignorovala, ačkoli mají děti 

v předškolním věku. V těchto případech pak zcela záviselo na dítěti samotném, zda se samo 

chtělo připojit či nikoli, zda si cestu do školky našlo samo. Co bylo však podobné v mnoha 

rodinách, byla skutečnost, že jsem nezaznamenala výraznější motivování dítěte či nátlak na 

něj v případě, pokud samo do školky jít nechtělo. Tedy ani rodiny, které si školky cenili, se 

nesnažili dítě přesvědčit či přikázat, že do školky prostě musí. Rodiče obyčejně rozřešili 

situaci argumentem „ On dneska nechce.., když nechce, tak ho nenutím. " Nejednou se objevil 

argument, že dítě ve školce chytí vši, proto tam nesmí. 

2.3 Výhody a nevýhody školky v domě 

Všimla jsem si, že nevýhodou školky přímo v budově je, že umožňuje volný pohyb 

dětí z domova do školky a ze školky domů. Domnívám se, že děti tak přicházejí o jeden 

důležitý aspekt „chození do školky". Tím myslím že děti nemají možnost zjistit, že pokud 

jsou odvedené do školky, musejí tam zůstat a přizpůsobit se programu po celou dobu svého 

pobytu ve třídě, jak je tomu v běžných školkách. Tam se dítě nemůže sebrat a odejít domů. 

Děti si byly vědomy, že pokud je něco nebaví a náhradní činnost momentálně není dovolena, 

tak jim v odchodu nikdo nemůže příliš bránit. Domnívám se, že tak potřebné důslednější 

pěstování pravidel, překonávání drobných nepohodlných obtíží a sebeovládání bylo z tohoto 

důvodu velmi omezeno. Koneckonců k tomu přispívalo i nedostatečné zázemí jedné místnosti 

bez toalet. Pokud dítě potřebovalo na toaletu, muselo odejít domů. Některé děti chodily často. 

Nedalo se zjistit, zda to je jen nesmyslné odbíhání ven a zpět nebo opravdu reálná potřeba. 

Další nevýhodou umístění školky přímo v budově bylo, že nám učitelkám to 

umožňovalo rychle se zbavit zlobících dětí. A to tak, že byly vykázány ven za dveře. Někdy 

nebyla jiná možnost. V podstatě to však pro dítě žádný trest nebyl, protože bylo „vystrčeno" 

ze školky do domácího prostředí domu. Děti si tak nemohly ani prožít ani uvědomit 

nepříjemné důsledky svého špatného chování a jednání jako například vyloučení dítěte ze 

skupiny, nepodílení se na dalších činnostech, sdělení chování rodičům atd. 

Další stinnou stránkou školky je, že nebyla prostředím, kde se setkávají různé děti 

z různých společenských vrstev. Děti neměly možnost se setkat s cizími dětmi a těžit 
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z nových kontaktů, z nové sociální zkušenosti. Všechny děti ve školce se navzájem znají, 

vídají se každý den. Školka pro ně není prostředím, kde by si mohly najít nové kamarády. 

2.|4 Školka bez nároků 

Zamýšlela jsem se nad tím, nakolik je správné a to i v souvislosti se školní kariérou, že 

školka vlastně na rodiče nekladla žádné nároky. Nebyly jasné požadavky na připravenost 

dítěte ve smyslu jeho oblečení a úpravy, ani nároky finanční nebo časové. Domnívám se, že 

rodiče nepociťovali, že nějakým způsobem musí participovat na účasti a docházce dítěte do 

školky. Co se týče časových nároků, mám na mysli povinnost rodiče dítě do školky dovést a 

zase odvést. Kolegyně vyzvedávaly děti přímo v rodinách. Je to v pořádku? Nesebraly jsme 

rodičům svojí aktivitou i tu poslední kompetenci myslet na to, kdy školka je a nepropásnout ji, 

pokud chtěli, aby tam dítě šlo? 

Školka v Masokombinátu je součástí grantového projektu, který byl podpořen městem. 

Je tedy potřeba prokázat úspěšnou činnost, fungování a naplňování cíle projektu. Jak by smysl 

a cíle projektu vypadaly, kdyby se učitelky nespolehly samy na sebe a děti si do školy často 

prostě nepřivedly? Chci poukázat na fakt, který vstupuje i do těchto činností. Jsou to finance, 

u kterých je potřeba ukázat, jak byly smysluplně použity a jaké jsou výsledky. Ocenila by 

grantová komise, že dětí sice v průměru nebylo mnoho, ale zato se podařilo přimět ke 

spolupráci pár rodin? Nevím. Ale každopádně je nutnost naplnění projektu pro samotný 

pracovní proces určitým limitem, ve kterém je zapotřebí pracovat nejen s dětmi, ale i s jejich 

rodiči. V tomto systému možná rodiče jaksi předčasně zbavujeme jejich povinností související 

se vzděláváním jejich dítěte. Nehledě na to, že při vstupu do první třídy, kdy zátěž dětí je 

veliká a rodiče musí začít plnit určité povinnosti, tak podpora těchto dětí a rodin v rámci 

zmiňovaného programu končí. 

Přínosy školky, myslím, převáží výše zmíněné limity. Jsou to v podstatě výhody 

školek a předškolních institucí obecně. Nemyslím, že je nutné a příhodné zabývat se zde 

obšírněji výhodami předškolního vzdělávání, jelikož jsou dostatečně známy. 

Chtěla bych soustředit pozornost na konkrétní výhodu této školky, kterou byla její 

dostupnost a otevřenost. Pro tamní děti je takovýto model školky stále jediná možnost 

přípravy pod odborným vedením, možnost kolektivní práce, poznání nových věcí, možnost 

pravidelného kontaktu s normou českého jazyka a osvojení si běžných dovedností 

předškolních dětí. Děti obvykle nemají doma pastelky či jiné kreslící a výtvarné pomůcky. 

Pamatuji si na jednoho chlapce, který kreslil ve srovnání s ostatními dětmi výjimečně dobře a 

se zájmem. Matka mu pastelky nebo fixy nosila kromě jiného také z popelnic. Chlapec často 
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sám referoval odkud jaké pastelky má. Vlastní zkušenost a možnost kreslit podle zájmu a 

chuti doma ukazovala, jak propastný rozdíl je mezi dětmi, když některé tyto možnosti nemají. 

Nebylo výjimkou je pětileté děti nenakreslily stádium hlavonožce. 

Školka též plní roli zástupce většinové společnosti, když jako první a zatím jediná 

přináší a ukazuje normy společnosti, které jsou žádoucí. 

3. Teoretická část 

3.1 Vymezení minority 

Vzhledem k tématu mé práce bych chtěla více specifikovat menšinu, se kterou jsem 

pracovala. Podle Geista1 je minorita „menší část společenského útvaru, lišící se obvykle od 

majority rasou, národností, náboženstvím a řečí". Domnívám se že tato definice je již 

poněkud překonaná. Výstižněji je menšina označována jako skupina, která má vůči jiné 

(většinové) skupině specifické vztahy.2 Určujícím hlediskem menšinového postavení nemusí 

být ani malá početnost skupiny, jak se často obecně soudí, ale její okrajové zastoupení ve 

společnosti.3 Ve společnosti, v níž minorita žije, je s ní jednáno odlišně a nerovně, čímž se 

Považují za předmět kolektivní diskriminace. V sociální stratifikaci zaujímají minority místo 

zejména ve spodní sociální vrstvě. 

S charakteristikou, o jakou menšinu se jedná, souvisí kontext celé situace, ve které 

menšinu posuzujeme či definujeme. V mém případě jsou menšinou obyvatelé největší 

středočeské sociálně vyloučené lokality - již zmiňovaného Masokombinátu. V rámci sociálně 

vyloučených lokalit by se jednalo nejspíše o kulturní menšinu, která má specifické způsoby 

chování, jednání a specifickou hodnotovou orientaci. Základním znakem pro menšinu 

v případě mé práce není barva kůže, příslušnost k etniku, ale obecný nízký sociální status 

všech rodin či dokonce jejich sociální vyloučenost z majoritní společnosti. Sociálně 

vyloučené lokality nejsou pouze romskou problematikou, ač jich tam žije nejvíce. 

Pokud bych bývala chtěla uvést, že jsem pracovala jen s romskou minoritou, musela 

bych zřejmě začít u otázky „Kdo je to Rom?". Poznám ho podle barvy pleti, nebo podle 

národnosti uvedené v občanském průkazu? 

Geist, 2000, s. 226. 
2 Navrátil, 2003, s. 16. 
3 Tamtéž, s. 17 
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Ve většině případů se obyvatelé ghetta k romství hlásili, ale vyskytly se i odlišné 

případy. V rámci kontextu práce vycházím z toho, že se jedná o problematiku nejchudší 

společenské vrstvy nikoli jednoho etnika. Pro Romy není základní charakteristikou bydlení 

v ghettu. O romský rodinách, které jsou úspěšně začleněny do společnosti, nevíme. Jsou pro 

nás anonymní stejně jako rodiny běžné populace. 

Do problematiky skladby obyvatel sociálně vyloučené lokality se v našem případě 

velmi výrazně promítá také politika magistrátu a určitá rozhodovací specifika v rámci bytové 

politiky města Kladna. Objekt Masokombinátu a byty v něm patří do Správy bytového fondu 

města Kladna. Tedy město tyto byty může udělovat jako náhradní byty v případech, které 

uzná za vhodné či nutné. Byty jsou v zásadě výhradně udíleny romským rodinám. Rodiny 

bílé, které se ocitnou v podobné problematické bytové nouzi (dluhy, rekonstrukce) jsou 

umisťovány zpravidla do jiných lokalit města. Naskýtá se i druhá možnost, která by 

vysvětlovala oddělování sociálně slabých romských a bílých rodin. A to, že „bílé rodiny" 

mají lepší záchytnou rodinnou síť, která jim pomůže vyvarovat se bydlení na Masokombinátu. 

Pro celkový obraz problematiky bydlení v tomto ghettu uvádím, že ne vždy jsou náhradní 

byty na Masokombinátě udělovány neplatičům. Byty dostávají i bezdlužné romské rodiny 

z důvodu rekonstrukce jejich původních bytů. Je mi znám i případ, kdy pracující vyučená 

Romka po opuštění dětského domova zažádala město o byt. Byla jí přidělena jedna místnost 

z třípokojového bytu na Masokombinátě. Tímto popisem jsem chtěla upozornit na to, že 

etnizace sociálně vyloučené lokality jako výhradně romského problému může být více či 

méně záměrně řízena příslušnými úřady města. Možná je pro úředníky rasovou otázkou, koho 

v tomto objektu ubytují a koho ne. 

3.2 Masokombinát jako sociálně vyloučená lokalita, její vznik a deskripce 

Pro pochopení celkové situace rodin a nastínění jejich sociokulturního prostředí se 

budu věnovat i podrobnějšímu popisu celé lokality Masokombinátu z různých hledisek. Co se 

týče znalosti prostředí a jeho popisu čerpám zde z vlastních zkušeností z práce v terénu a ze 

spolupráce s kolegy z neziskové organizace. Domnívám se, že tento popis je nutný pro 

utvoření si představy reality, ve které žijí dospělí a vyrůstají děti. 

Ve druhé polovině 90. let dvacátého století bylo vedení kladenského magistrátu 

konfrontováno s narůstajícím počtem tzv. „neplatičů" a situace vyústila v rozhodnutí vytvořit 

„ubytovnu pro neplatiče". Dnešní ubytovna Masokombinátu se nachází v objektu, který dříve 

sloužil pro ubytování zaměstnanců sousedícího podniku Masokombinát Kladno. Tento 
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podnik zanikl zhruba ve stejné době, kdy magistrát hledal vhodný objekt pro neplatiče. 

Ubytovna začala fungovat od roku 1999.4 

Budova Masokombinátu je čtyřpatrový panelový dům postavený v duchu socialistické 

architektury do tvaru klasického kvádru. Do budovy se vstupuje po rozbitém schodišti. 

V přízemí se nachází jedenáct bytových jednotek a společná koupelna. Tato chodba působí 

dojmem uzavřeného prostoru pro svůj stísněný a temný charakter. S výjimkou jednoho bytu 

jsou všechny byty v přízemí poměrně malé, v průměru okolo 15-20 m2, spadají do klasifikace 

bytů IV. kategorie. ^ f-O ' 

Schodištní hala ve druhém patře slouží jako kontaktní místo pro zdejší omladinu. 

Z tohoto místa je vidět jak do třetího, tak do prvního patra, co se kde děje. Tři byty ve druhém 

patře jsou původně vícepokojové, ale momentálně rozčleněné na tři bytové jednotky o jedné 

místnosti. Byty ve druhém a třetím patře jsou klasifikovány jako byty II. kategorie. Byty ve 

třetím patře jsou dvoupokojové, obývané zpravidla jednou rodinou. 

Technická stránka budovy je neuspokojivá. Do domu zatéká. V několika bytech 

nacházejících se na severní straně jsou stěny pokryté plísní. V některých bytech na stěnách 

rostou dokonce houby. V důsledku nešetrného užívání budovy došlo k devastaci především 

ve společných prostorách budovy (chodby, schodiště). Okna na chodbách jsou vytlučená. Na 

chodbách, které jsou dosti tmavé i za dne, nefunguje jediné osvětlení. Chodby jsou velmi 

často znečištěné od volně pobíhajících psů a obestavěné nejrůznějším harampádím. Dům je 

zamořen šváby. K celkové deratizaci a desinfekci objektu mělo dojít již minulý rok, ale 

nebyla stále provedena. 

Lokalita, kde budova stojí, se nachází ne katastrálně, ale de facto ano, mimo město. 

Budova je umístěna tak, že není na očích prakticky vůbec. V blízkosti se pohybují pouze 

zaměstnanci pekáren střídající si směny. Běžný městský nebo vesnický život zde není vůbec. 

Nejjednodušší způsob, jak se dostat k budově Masokombinátu, je vyrazit z vlakového nádraží, 

které samo leží na periferii města, směrem ven, kde jsou lesy a pole. Masokombinát se 

nachází na okraji lesa, který dělí tuto lokalitu od města Kladna. K budově je možné se dostat 

pěšky přes les po lesních cestách ( 2 km), nebo městskou hromadnou dopravou, která zde 

nejezdí příliš často. Na všech cestách pro pěší, které k Masokombinátu vedou, je nutné přejít 

kolejiště, což je jednak nebezpečné a jednak výslovně zakázáno vývěskou Českých drah. 

Během zimních a deštivých dnů je pro některé rozbahněná cesta schůdná jen s velkými 

obtížemi. 

4 
Informace mi podal bývalý dlouholetý pracovník Magistrátu města Kladna dne 20.2.2006. 
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Druhá možnost je jít pěšky po silnici po trase autobusu, což znamená ujít vzdálenost asi 4 

km. Z tohoto popisu je patrné, že dostat se do Masokombinátu pěšky může být pro staré, 

nemocné lidi a pro rodiny s kočárky velmi nepříjemné a dokonce nebezpečné, ne-li nemožné. 

Poloha Masokombinátu má významný dopad i na každodenní běžné výdaje. Jsou to 

mezi mnoha výdaje za základní potraviny. Obyvatel Masokombinátu je nucen nakupovat 

základní potraviny v maličké samoobsluze poblíž budovy, která označena jako prodejna 

krmného pečiva a je provozována podnikem Pekárny Delta. Ceny jsou zde vyšší, než 

v obchodech v městě. Pokud by chtěli lidé využít jiného obchodu, nebo se dostat jen do 

města, stojí jedna jízdenka na autobus 12,- Kč, děti 6,- Kč). Tedy pravidelné cesty dětí do 

školy, nebo návštěvy jakýchkoli institucí na Kladně (např. pošta, lékař, úřady, nákupy) se 

velmi podstatně promítají do rodinného rozpočtu. 

Ghetta, sociálně vyloučené lokality, vznikají v posledních letech při mnoha městech 

po celé České republice. Největší koncentraci a rychlý vznik těchto lokalit zaznamenává 

severočeský kraj a některá moravská města ležící na severu regionu. V Česku neexistuje kraj, 

kterému by se tento fenomén „nové chudoby" vyhnul. Stručně řečeno, ghetta obývají rodiny a 

jednotlivci s nejnižšími příjmy, závislí na sociálních dávkách, z valné většiny dlouhodobě 

nezaměstnaní. Abych mohla hovořit o sociálně vyloučené lokalitě, musí být splněno několik 

Podmínek najednou. Protože pochopitelně ne každé místo, kde žijí lidé s nízkými příjmy či 

nezaměstnaní se může označit termínem sociálně vyloučená lokalita5 

Pierson6 uvádí na základě zkušeností sociálních pracovníků znaky sociálního 

vyloučení, které se projeví v následujících oblastech života: 

• Chudoba a nízký příjem 

• Omezený přístup na trh práce 

• Nízká míra sociální podpory 

• Bydlení a život v kontextu lokality 

• Vyloučení ze služeb 

5 Termín „sociální vyloučení" se poprvé objevil ve francouzské literatuře v sedmdesátých letech. Za jeho autora 

je označován Lenor, který publikoval knihu Les Exclus: un Francois sur Dix. Z Francie se termín velmi 

rychle rozšířil do celoevropského kontextu a v devadesátých letech se boj proti sociálnímu vyloučení stal 

jedním z hlavních cílů sociální politiky Evropské unie. Navrátil, 2003, s.30. 

6 Navrátil, 2003, s. 33. 
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Budovu Masokombinátu lze považovat za příkladného zástupce sociálně vyloučené 

lokality. Obecně se zde vyskytuje chudoba a nízký příjem. Přístup na běžný trh práce je 

značně znesnadněn. Vzhledem k poloze objektu zde neexistuje sociální podpora a možnost 

přístupu do všech institucí. Dalším negativním znakem je skoro naprosté vyloučení ze služeb. 

Pro větší zřetelnost a konkrétnost se v textu vrátím k vyloučení ze služeb a přiblížím 

každodenní realitu na pár příkladech. 

Je evidentní, že obyvatelé dané lokality splňují kritéria sociálního vyloučení v případě 

všech výše uvedených argumentů. Význam a dopad povahy místa bydliště na lidi, kteří v něm 

žijí, je pro jejich zapojení do života města klíčové. Právě dopad prostředí, v podstatě fyzické 

vyloučení, je příčinou všech ostatních uvedených charakteristik sociálně vyloučené lokality. 

Budova Masokombinát je vyloučenou lokalitou par excellence, v tom smyslu, že geografické 

vyloučení významně doplňuje a prostupuje další aspekty sociálního vyloučení. 

Jak symbolická, tak i geografická povaha lokality Masokombinát hraje významnou 

roli při konstruování a udržování této lokality v její současné podobě. Symbolickou povahou 

mám na mysli, že Masokombinát je v podstatě nejhorší adresou na Kladně. Nedělala jsem 

žádnou anketu, kterou bych toto tvrzení mohla doložit, ale v tomto případě stačí číst 

kladenský tisk a sledovat mediální obraz ghetta Masokombinát, který je prezentován jako 

místo pro neplatiče a kriminálníky, kteří si svůj těžký úděl v podstatě zaslouží. 

Prostorové vyloučení s sebou přináší také nižší kontrolu a míru udržování společných 

prostor budovy, což vede k další izolaci, resp. uzavírání se lidí do svého soukromí. Společná 

prostranství v ghettech jsou přelidněná, málokdy mají určeného správce, a tak se většina lidí 

zdržuje ve svých bytech, kde si svůj pořádek střeží a o společné prostory nepečuje. Špatná 

adresa Masokombinátu ovlivňuje často vstup dětí do školních institucí. Je v podstatě 

vzácností, pokud se matka z ghetta rozhodne dítě zapsat do mateřské školky na Kladně a je 

tak ochotna dojíždět z periferie do města. Smutnou skutečností proto je, když je matce 

dávána najevo „neochota" dítě přijmout, nebo je matka s dítětem posílána do sousedních 

školek se skrytým záměrem „setřást jí". 

M: „ Já jsem tam byla s Tomášem, on je dobrý, aby jako uměl do školy. Ředitelka mi řekla, 

že mi ho tam nevezmou, protože je z Masokombinátu. " 

P: „ Řekla jste to někomu? " 

M: „ Mě to naštvalo. Co mám jako teda dělat, že kluk je odsaď?Pak tam šla se mnou tady 

Jitka (pozn. pracovnice střediska Rosa). To řekla, že jako se jedná o nedorozumění, že nemaj 

to místo pro něho. Já vim, že řiditelka lhala, ona ho tam prostě nechtěla. " 
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Pro nastínění reality, jak může vypadat vyloučení ze služeb, dopad lokálního prostředí 

či slabá sociální podpora uvedu pár příkladů, s nimiž jsem se mohla při své spolupráci 

s terénními sociálními pracovníky setkat. 

Problémem, se kterým se nyní potýká velká část obyvatel ghetta, je výše zmíněné 

doručování pošty. V současné době je doručování pošty prováděno tak, že poštovní 

doručovatelka odevzdá poštu pro všechny jedné vybrané osobě. Pan A. pak dále poštu 

přerozděluje, bohužel ne vždy včas a korektně. Doručovatelům je tak sice jednoznačně 

usnadněna práce s obíháním celého objektu, doba pobytu je tak zkrácena na minimum, ale 

naskýtá se otázka, zda by si někdo podobné praktiky dovolil v sídlištním paneláku. Na druhou 

stranu je pro úplnost třeba říci, že byty jsou označeny jmenovkami jen částečně, což 

znesnadňuje a komplikuje doručování pošty některým rodinám. 

V rámci sociálně vyloučených lokalit někteří doručovatelé porušují předpisy o 

doručování pošty do vlastních rukou či zákon o ochraně osobních údajů. Není výjimkou, že 

doručovatel nechal „doporučené psaní" cizí osobě v domě. Následkem jednoho takového 

případu bylo, že se rozkřikl obsah dopisu - výše vyplaceného důchodu a výše sociálních 

dávek zpětně vyplacených. V důsledku toho byl dotyčný obtěžován žádostmi, prosbami i 

hrozbami o půjčení peněz. Z dvaceti tisíců korun mu nezbylo skoro nic. V sociálně vyloučené 

lokalitě není tabu porušovat i úřední záležitosti ze stran úředníků samotných. Skoro to 

Přestává být přestupkem. Je těžké si představit, že by poštovní úřednice jednala v běžné čtvrti 

stejným způsobem. 

Ve vzduchoprázdnu se ocitají lidé a rodiny, které byly přesunuty do tzv. unimobuněk. 

Jedná se o náhradní bydlení pro rodiny, které byly vystěhovány z domků určených k demolici. 

V nedávné době město přestěhovalo z objektu, nad kterým byl vyhlášen havarijní stav, 

několik rodin do „odpovídajícího náhradního bydlení" - mobilních buněk, které město 

nechalo instalovat hned vedle budovy Masokombinátu. V médiích oficiální zástupci Kladna 

hovoří o „mobilních kontejnerech". 

Kontejnerů, kde bydlí vždy jedna rodina, je zatím celkem osm. V buňkách není možno získat 

Přihlášení k trvalému pobytu. Ale jaký trvalý pobyt má člověk udat, pokud byl původní dům 

s trvalým bydlištěm určen k demolici a zbourán? Z těchto lidí se tak oficiálně stávají 

bezdomovci. Jako trvalý pobyt tedy mohou uvést pouze magistrát města Kladna. Lidé bydlící 

„dočasně" v unimobuňkách jsou pak nuceni vynakládat velkou energii a část svých finančních 

Prostředků na takové záležitosti jako je vyzvednutí pošty ze schránky či na poště. Jsou 

odkázáni na vstřícnost poštovního úředníka, zda jim poštu bude nechávat na nejbližší 
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pobočce, která je pro ně dostupná, nebo zda budou nuceni si poštu vyzvedávat na oficiální 

adrese trvalého pobytu - magistrátu. Je to jen jedna z mnoha „maličkostí", která vstupuje do 

každodenního života jak dospělým tak i dětem. 

Lidé jsou si vědomi, že okolí i dům samotný je neutěšený. Všichni mají přání se odtud 

nějakým způsobem dostat. 

Otec:„Nevim, jestli tady pak ještě budeme. My sme mluvili s Honzou (terénní sociální 

pracovník), jestli nám pomůže zavolat do toho Chomutova. Tady nemůžeme žít. (pozn. rodina 

má 6 dětí, bydlí v jedné místnosti o velikosti 15-20 m2) My spíme na zemi, děti jsou už velký, 

taky se nevejdou už na tu postel., a druhá se sem nevejde. A větší byt nám nahoře (pozn. ve 

vyšším patře) dát nechtěj. " 

Jiná matka říká: „ Tady je to hrozný. My se normálně bojíme, děti mi nesmí nikam. Prej sem 

přidaj další cigány. Všechno tady zničej. Nám vykopli taky dveře. Je to hrozně daleko do 

města, někdy nic nejede, musíte přes les pěšky, i děti. " 

Podobných vyjádření jsem vyposlechla od mnoha ostatních rodin velmi mnoho. 

Prostorová koncentrace sociálně a ekonomicky nejslabších lidí vede k pocitu nejistého 

osudu a strachu z budoucnosti a ke stálým obavám o členy rodiny a majetek. Konkrétně se 

stává, že se vykrádají byty, elektrická energie je odebírána nelegálně, bují zde lichva i 

kriminalita. Mnohé rodiny tak mají oprávněný strach, že se stanou obětí kriminálního činu. 

V některých situacích dochází ke vzácnému spojenectví chudých obyvatel lokality. 

Jedná se o situace, kdy hrozí „nájezdy skinů". Taktika obyvatel Masokombinátu je založená 

na mobilních telefonech. V případě reálného nebezpečí obvolají široké příbuzenstvo bydlící 

v Kladně. Jak bylo zmíněno výše, romských velkorodin na Kladně není příliš velké množství 

a příbuzenské vztahy jsou často propletené mezi více velkorodinami, takže „spojenců" venku 

mají zřejmě dostatek. Zdá se, že lidé v této lokalitě tedy nedůvěřují policii a hlídkám, že by 

spolehlivě uměly zasáhnout a hrozbu napadení a konfliktu odvrátit. Lidé se snaží spoléhat 

sami na sebe a volit jinou formu obrany. Wilson7 shodně uvádí, že v ghettech obecně upadá 

zájem potlačovat kriminalitu a jakkoli významně zasahovat do řešení a šetření kriminálních 

činů či přestupků. 

Nezájem o řešení trestných činů může vypadat i následovně. Dům s několika 

romskými rodinami v blízkosti centra Kladna byl pravidelně ohrožován útočníkem, který 

v okolí používal pistoli na slzný plyn, zdemoloval několikrát dveře do domu, vyhrožoval 

ženám v bytech. 

Wilson in: Mareš, 1999, s.183. 
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Poté, co prohodil oknem kus kovadliny na postel, a jen šťastnou náhodou nikoho nezranil, 
• v r 8 

rozhodly se dvě matky oznámit incident na policii. Ta případ uzavřela vyjádřením : Když se 

nikomu nic nestalo, tak je skoro zbytečné podávat trestní oznámení přeci... Vždyť on (pozn: 

útočník) taky nemoh vědět, že Vám tam spí děti. " Policista oznámení na neznámého pachatele 

s matkami nesepsal. Tento případ není zdaleka jediný. Ve společnosti vznikají místa, kam tato 

společnost nedohlédne, vlastně ani dohlédnout nechce, kam řádní občané a ani policie 

nechodí: tzv. no go areas9. 

Velmi závažným jevem, který občas vyplyne nejasně na povrch je velké riziko lichvy, 

která se v prostorově vyloučených ghettech praktikuje snad všude. Obecně je na Kladně 

známá rodina lichvářů Kotlíkoví, která půjčuje rodinám z Masokombinátu, ale i jinde. 

Při propočtu úroků u jedné konkrétní půjčky byla výše úroku 190 % p.a. Paradoxem je, že tato 

rodina je někdy poslední záchranou lidí, kteří nemají bydlení a v žádném případě nechtějí 

přijmout alternativu bytu na |Masokombinátě. Rodina Kotlíková totiž disponuje malými 

domky či byty, které Romům pronajímá. Zoufalé rodiny se na ni často obrací. 

3.3 Je Masokombinát komunitou? 

Zjednání některých úřadů či úředníků a koneckonců i článků v novinách vyplývá, že 

Masokombinát je pro ně komunitou, romskou komunitou. Například, jak je popsáno výše, 

Pošta pro všechny se dává jednomu člověku, aby ji přerozdělil ostatním „členům komunity". 

Pokud někdo neplatí, označení „neplatič" získávají i ostatní v „komunitě" apod. 

Na pozorovatele z venku působí lidé z ghetta jako jedna celistvá komunita se svými 

společenskými pravidly, hodnotami a postoji, které se výrazně liší od ostatních lidí ve městě. 

Toto je samozřejmě umocněno, když je ghetto osídleno lidmi s nějakým vnějším znakem, 

který je silně odlišuje. V českých poměrech to platí zejména pro ghetta s převahou romských 

obyvatel. Přitom obyvatelé ghett jsou stejně strukturováni jako ostatní obyvatelstvo ve 

městech - mají své elity, střední třídu a spodinu. Struktura elity v případě Masokombinátu 

odpovídá z velké části patru, kde je rodin^bytovaná. V nejvyšším patře jsou byty větší než 

ostatní a obyvatelé horního patra sebe sami považují za lepší „ než jsou ty černí cigáni", kteří 

většinou žijí v přízemí či v obytných buňkách za budovou Masokombinátu. Pohled rodin 
2 nižších pater na rodiny ve vyšších patrech není t a k é jednoduchý a myslím, že j s % d o něho 

8 Jedná se o doslovné uvedeni vyjádření sociální pracovnice ze dne 7.4.2006, která obé ženy na policii 

doprovázela 

'Mareš, 1999, s.184. 
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úplně nepronikla, ale z poznámek a rozhovorů mohu vysuzovat, že s negativním přídechem 

hodnotí rodiny „nahoře" někdy jako „gádžovské". Co to konkrétně znamená, nedovedu říci. 

Naproti tomu v prvním patře bydlí místní „chudina", kterou obyvatelé z vyšších pater často 

nazývají „špinavýma" nebo „zavšivenýma" nebo „ špinama" . V jedné místnosti v přízemí 

s rodiči žije 6 dětí, kdy nejmladšímu je rok a půl a nejstarší dívce deset let. Ostatní rodiny se 

tísní také v jedné místnosti. Sociální zařízení mají tyto byty společné na chodbě. 

Chudí lidé se díky nižší schopnosti obstát na trhu práce tolik neorientují na osobní 

úspěch a útěchu hledají ve společném rodinném životě. Ani ten však nebývá harmonický -

dlouhodobě nezaměstnaní lidé, bez úspěchu a osobního rozvoje těžko udrží rodinnou 

harmonii a pohodu. Při hmotném nedostatku se však lidé snaží sebezáchovně domoci lepšího 

postavení a větší šance na úspěch na úkor ostatních. V ghettech proto často panuje vysoká 

konkurence.10 

Romové se často uchylují ke svým ověřeným postupům a institucím tradičních společností. 

Takovou instituci představuje bezesporu velká rodinná síť, která je také jejich záchrannou 

sociální sítí. Rodina jako vztahová sociální síť však využívá osobní potenciály jednotlivých 

členů mnohem méně efektivně, než jak jsme zvyklý Romové nezůstávají ale tak těsně 

Přimknuti k rodině kvůli své údajné nepřizpůsobivosti okolí nebo romantickém lpění na 

tradicích, ale proto, že jako jednotlivci si nemohou dovolit se rodiny vzdát. Romové tedy při 

neefektivních institucích tradiční společnosti zůstávají, protože jsou příliš chudí a chudí jsou, 

Protože tradiční společnost je v interakci s naší moderní společností neefektivní. Je to 

začarovaný kruh, jehož přetnutí je ale velmi nebezpečné a ohrožující." 

Masokombinát není rozhodně komunita, která by záměrně společně obývala jeden 

dům. Masokombinát je, řečeno sociologickým pojmem, agregát, kde většina lidí má k sobě 

stejně daleko jako kdekoli jinde na sídlišti. |Bohužel komunitu v nich vidí majorita především 

kvůli jejich etnické příslušnosti. 

3-4 Chudoba - základní charakteristika ghetta 

Jako červená nit se příběhem všech obyvatel, i mých kapitol, táhne pomyslné pojítko -

chudoba. 

°ostupné na Internetu: www.clovekvtisni .cz 

Dostupné na Internetu: www.clovekvtisni .cz 
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Jak bylo řečeno, pobyt v této lokalitě není dobrovolný, je to dno kam je možné spadnout. 

Odehrává se zde v podstatě vše, o čem nás media občas informují - kriminalita, bydlení na 

černo, drogy, nocování celých rodin v autě (pokud se nevejdou do bytu) apod. Co chudé lidi 
• 19 

sráží n a absolutní dno, j e právě již z m í n ě n á sociální e x k l u z e . P o d l e M a r e š e není problém 

sociální exkluze čistě důsledkem osobního selhání. Sociální vyloučení chápe jako důsledek 

selhání jednoho nebo několika z následujících systémů: 

• demokratického a legislativního systému, zajišťujícího občanskou integraci 

• trhu práce, který zajišťuje ekonomickou integraci 

• sociálního státu, zajišťující sociální integraci 
• rodiny a pospolitostního systému, zajišťujících osobní integraci 

Chudoba se zde bytostně dotýká identity a lidské hodnoty chudých a jejich příslušnosti 

k celku společnosti. Limituje možnost hrát v ní váženou a úctyhodnou roli a účastnit se jejích 

aktivit. Chudí lidé v těchto lokalitách mají jistá omezení v přístupu ke vzdělání, k možnostem 

výběru jak trávit volný čas. S pracovními příležitostmi je situace vzhledem k povaze sociálně 

vyloučené lokality vesměs mizerná. Bohužel tak lidé přicházejí o cenné sociální kontakty, 

které jim dávají pocit pospolitosti s ostatními. Lidé mají ztížený přístup ke zdravotní péči či 

sportovnímu a kulturnímu vyžití. Stává se, že staří lidé v těchto lokalitách upadnou 

v zapomnění a živoří, neschopni se dostat do potřebných sociálních institucí a často na nich 

výrazně parazituje i okolí. Terénní sociální pracovnice doslova objevila dva staré lidi, kteří 

zůstali bez jakékoli sociální pomoci. Jednalo se o zanedbaného sedmdesátiletého pána se 

zbytky zraku, který nepobíral žádnou podporu, nebyl schopen se dostat k lékaři, ani na úřad 

z důvodu těžké zrakové vady a sociální vyloučenosti lokality. Druhou osobou byla 

pětašedesátiletá paní trpící velmi silnou cukrovkou, která zůstala ve svém bytě bez léků, 

důchod jí byl odebírán sousedy s tím, že jí budou pravidelně obstarávat jídlo, které ona sama 

nebyla již schopná si nakoupit a přivést. 

Chudoba, která lidi vrhá nenávratně do těchto lokalit, znamená i omezení v 

možnostech plnit povinnosti (docházka do školních institucí a do úřadů), ale také uplatnit 

práva plynoucí ze statusu občana jako je právo na bezpečnost místa, dostupnost místa, 
• ' 13 

ochranu majetku, nárok na základní zdravotnickou péči a léky. 

12 Mareš, 1999, s. 165. 
13 Tamtéž 
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Chudoba a sociální vyloučení v konečném důsledku znamená ostrakizaci těchto občanů 
t 

z majority a odsouzení k sociální izolacg. 

Koncentrace chudoby v lokalitách je provázena hlubokou rezignací na aktivity a 

hodnoty hlavního proudu společnosti. Jak již bylo zmíněno, nejtíživěji lidé nesou 

neuspokojivé a nedostatečné bytové podmínky, které jsou leckdy velmi frustrující. Na 

rezignaci obyvatel se do velké míry podílí i nesystémovost úřadů právě ve vyřizování jejich 

záležitostí a žádostí o přidělení či výměnu bytů. Nepřehledná situace a nejasná pravidla 

v bytové otázce mají za následek, že obyvatelé neví, co mají dělat, aby se jim jejich snaha 

vyplácela. Pravidla určují úředníci, se kterými se většina obyvatel rozumně nedomluví. Ztrácí 

pocit jakékoli kompetence ovlivnit svoji situaci. Snaha či pokusy vymanit se z problémů 

často nikam nevedou. Lidé by měli rozumět postupu úředníků, měli by vědět, že pokud splní 

dané podmínky mohou dosáhnout zlepšení situace. Tak by bylo možné obyvatele i lépe 

motivovat. Například rodiny s více dětmi bydlící v jedné místnosti se začaly opět zadlužovat. 

Splacení jejich původních dluhů a jejich udržování dlouhodobé bezdlužnosti nemělo žádný 

vliv na přidělení většího bytu ve vyšším patře budovy nebo kdekoli jinde. Naproti tomu byt 

2+1 byl například přidělen tříčlenné rodině, která o výměnu zažádala později. Pokud se ptají 

proč, nedostanou na svoji otázku odpověď. Domnívám se, že nesystematický postoj úředníků 

ničí záchvěvy motivace a snahy o zlepšení vlastní situace u obyvatel lokality Masokombinátu. 

Vedle chudoby a dalších znaků sociálně vyloučené lokality si dovoluji připojit další 

znak, který jsem si během práce v lokalitě začala uvědomovat. Těžko mohu uvažovat o jeho 

obecnější platnosti, jelikož nemám vhled do jiné podobné lokality, proto tento „znak" vztahuji 

pouze k lokalitě Masokombinátu. 

Důsledkem sociálního vyloučení a chudoby, která nedovolí se z něho vymanit, je 

postupující „příbuzenství" mezi původně cizími rodinami. Není výjimkou, že mladí lidé 

z lokalit uzavírají mezi sebou sňatky, či žijí jako partneři a tím se postupně celé rodiny 

dostávají do příbuzenského vztahu. I když jde v tomto případě o lokalitu opravdu velikou, 

přesto je „nabídka partnerů" omezená. Chtě nechtě se tak nemalá část rodin sbližuje a 

příbuzenstvo se tak rozšiřuje. Nemyslím, že by se měla naplnit konečná představa, ke které 

tato informace svádí, že sociálně vyloučená lokalita bude jedna velká rodina. Domnívám se 

ale, že jde o velmi závažný problém, pokud se v této lokalitě sdružují rodiny, které jsou 

v příbuzenském vztahu. Děti a mládež v těchto rodinách naprosto ztrácí možnost srovnání 

s jiným úspěšnějším fungováním vně sociálně vyloučené lokality. Přichází tak o poslední 

možnosti přirozeného kontaktu s běžným životem a běžnou populací mimo ghetto. 
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3.5 Lokální populace 

Budova je v drtivé většině obývána romskými rodinami, které sem byly přestěhovány 

z města Kladna. Neromští obyvatelé jsou zde v menšině. Přestože byli nuceni přestěhovat se 

do této lokality z podobných důvodů jako jejich romští sousedé, nejedná se ani v jednou 

případě o celou rodinu, nýbrž jde o jednotlivce. V průměru obývá Masokombinát přibližně 

cca. 250 obyvatel. Obyvatele Masokombinátu lze rozdělit podle kritérií na tyto skupiny14: 

• podle typu domácnosti - nukleární rodiny, partnerské dvojice, jednotlivci 

• podle legálního pobytu - přihlášení, nepřihlášení 

• podle etnické příslušnosti - Romové, neromové 

Výše uvedený počet je velmi orientační, jelikož existenci Masokombinátu doprovází 

neustálá vysoká fluktuace ve dvou rovinách. V prvním případě se jedná o přistěhovávání a 

vystěhovávání rodin, v druhém případě jde o pohyb lidí či celých rodin uvnitř objektu. Není 

výjimkou, že se lidé nastěhují samovolně do volného bytu. Černí nájemníci obydlují 

například na přechodnou dobu společně kuchyně. 

Ačkoli je Masokombinát veden městem jako ubytovna pro neplatiče, nebydlí zde 

pouze rodiny, které byly vystěhované z původních bytů kvůli dluhům na nájmu, jak jsem již 

uvedla dříve. V ghettu se ocitají i rodiny, které dluhy neměly, nebo se jim vše podařilo 

vyrovnat a přesto zde zůstávají. Jedná se o rodiny, které se dostaly do bytové krize například 

z důvodu demolice původního domu či vyhoření a byl jim městem přidělen náhradní byt 

v Masokombinátě. Je zarážející, že náhradní byty v této lokalitě jsou určovány především pro 

rodiny romské. Jako příklad mohu uvést, že do ghetta byla umístěna matka s dcerou 

romského původu na dobu určitou z důvodu celkové opravy domu, kde bydlely. Po skončení 

opravy a uplynutí nutné doby vystěhování obě ženy již zpětně nikdo nevyzval k navrácení do 

bytu. Zpět se ženy podařilo přestěhovat do jejich původního bytu až po velké intervenci na 

příslušných úřadech. 

Sociální pracovníci přišli v praxi na jednu nekalou metodu, kterou úředníci použili 

několikrát v případech, kdy se snažili romské rodiny přesunout jinam. Konkrétně jde o 

následující problém. 

Rodiny mají smlouvu na městský byt na dobu neurčitou. Stalo, že některé rodiny byly 

vyzvány, aby se dostavily k obnovení smlouvy na užívání bytu. 

14 Radostný, Růžička, 2004, s. 45. 
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Dostaly místo staré smlouvy, kterou nechaly na úřadě, smlouvu novou. Kámen úrazu byl 

v tom, že se po čase zjistilo, že nové smlouvy jsou na dobu určitou. Vzhledem k tomu, že 

starou smlouvu lidé neměli, těžko se mohli bránit proti změněným podmínkám. Přestěhování 

rodiny bylo pak otázkou času, respektive bylo jasně dáno vypršením doby ve smlouvě. 

Rodiny, které jsou v současné době již dlouhodobě bezdlužné, zatím nečeká lepší 

varianta bydlení, jelikož není příliš zájem romské rodiny začleňovat zpět do města. Rodiny a 

lidé to pochopitelně ví, proto hledají jiná řešení, jak dospět k lepšímu bydlení. Realita je tedy 

pak taková, že ať se rodiny snaží a platí, nebo ať už mají desetitisícové dluhy na nájmu, jsou 

na tom v podstatě stejně. Šanci dostat se ven nemá prakticky nikdo. Tento poznatek je pro 

rodiny obecně velmi demotivující a často se stává klíčovým momentem, kdy i řádné rodiny 

propadnou paradoxním pravidlům ghetta. Kapitolou pro sebe zůstává placení elektrické 

energie a vody. Praktiky odebírání elektriky v ghettu vedou k výslednému závěru, že je 

ekonomicky velmi nevýhodné „poctivě" platit za odebrané energie. Elektrický proud je ve 

většině domácností napíchnut na černo ze společných prostor. Každý nově přistěhovavši 

musí řešit vlastní morální a ekonomické dilema, zda zůstat poctivým či se adaptovat na nový 

stav věcí. Pochopitelně se zatím každá rodin§tpřizpůsobila pravidlům ghetta. 

Masokombinát a jeho možnosti k bydlení jsou pro takový počet lidí nedostačující. 

Objekt je doslova přecpaný rodinami, které si toto místo nevybraly a které velmi často 

nechtějí žít s ostatními rodinami. 

Do tak již složitých vztahů mezi obyvateli ghetta, kteří rozhodně netvoří nějakou 

jednotnou společenskou komunitu, zasahují i mnohem širší, majoritou zcela nepoznané 

sociální vazby mezi příslušníky jednotlivých rodin. Je zcela zbytečné zde nějak rozebírat 

kastovní systém u Indů, jehož pozůstatky můžeme najít i v dnešní sociální stratifikaci 

romského etnika. To je v odborných kruzích všeobecně známo. Ale navázala bych na tento 

fakt konkrétní situací na Kladně. 

Z výpovědí jednoho romského pracovníka neziskové organizace na Kladně vyplynul 

zajímavý poznatek v pohledu různých skupin Romů na Kladně. Jde o místo původu rodin 
v rámci bývalé ČSSR. Po válce a v 50. letech nebyly výjimkou organizované přesuny části 

slovenských, často velmi zaostalých osad do středních Čech za prací v těžkém průmyslu. 

Byli přesouváni Romové z různých částí Slovenska i Moravy. Podle údajů, které nejsou 

oficiální, jelikož úředně nejsou zjistitelné, je na Kladně odhadem asi 7 romských velkorodin. 

Na Kladně se po tři generace udrželo a dodnes praktikuje rozdělení na tzv. michalovské 
Romy a „ty ostatní". Michalovští Romové pocházejí z Michalovců na východním Slovensku, 

>.ti ostatní" v sobě zahrnují skupinu Romů, kteří romsky vůbec nemluví a s Romy z jiných 
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rodin nejsou ve styku a nekomunikují s nimi, pak skupinu, která je původem s Maďarska 

(dodnes používají jinou romštinu) a poslední skupinu tvoří Romové, kteří přišli se středního 
(T) 

Slovenska. Michalovští Romové platí za ekonomicky a sociálně nejslabší a nejméně 

přizpůsobivou skupinu, se kterou ostatní skupiny Romů nechtějí být spojovány. „Snima se 

nechce nikdo moc bavit, to jsou takový ty opravdu nejhorší. Je s nima nejvíc problémů. Taky 

jim řikaj indiáni". Paradoxem je, že v současné době neoficiálním odhadem je michalovských 
2) 

Romů zhruba 60 - 70 % z celkové romské populace na Kladně. Ostatní Romové je nazývají 

také často „degeši". Setkala jsem se i s případem, kdy se jeden muž nechal přejmenovat 

proto, aby mohl lépe zastírat svůj původ a příslušnost k velkorodině pocházející právě 

s Michalovců. Romové jeho pravou příslušnost stejně všichni vědí, a ostatní občané Kladna 

nespojují žádné romské jméno s lepším původem. Touto vsuvkou o původu kladenských 

Romů, jsem chtěla jasněji ukázat, že ghetto, kde jsou michalovští Romové, vedle maďarských 

a dalších, nelze brát jako nějakou komunitu, která si je v jistých ohledech podobná. 

Vzhledem k postojům a předsudkům uvnitř kladenského romského etnika, dochází v ghettu 

k závažným konfliktům mezi jednotlivými nukleárními rodinami s různou příslušností. 

Zdůrazňovat skutečnost, že podobné chování uplatňují na sebe malé děti doma i ve škole, je 

zřejmě zbytečné. 

Vztahy a vazby lokální populace jsou navíc ovlivněné jejich historií a jejich původem 

z různých částí Slovenska. Zmínila jsem problém postupujícího příbuzenství mezi rodinami 

na Masokombinátu. Domnívám se, že jde o velmi komplikované a nešťastné vztahy, kdy se 

rodiny na základě svého původu odsuzují, ale jejich děti je vytvářením nových společných 

svazků zároveň činí příbuznými. 

Pro doplnění výše uvedených informací získaných od místního obyvatele uvádím text 

Sekyty 15, který zpřesňuje a doplňuje předchozí výpověď. 

Romové žijící dnes v České republice přišli ze Slovenska v letech 1945-1993 a to ve 

třech hlavních vlnách. První vlnou byly celé velkorodiny, které do Čech přesídlily záměrně 

kvůli dostupnější práci a snazšímu získání bydlení. Většinou lidé obsazovali pohraniční 

oblasti po vysídlení německého obyvatelstva. Tyto rodiny si zachovaly své tradice i jazyk. 
Jsou považovány za starousedlíky, kteří jsou do společnosti integrováni 

Přistěhovalci z druhé vlny jsou v podstatě námezdní dělníci z 50.-60. let, kteří se 
v organizovaných náborech dostávali na práci v tehdy se rozvíjejícím se těžkém průmyslu. 

Sekyt in: Šišková, 2001, s. 120-121. 
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Ti se ale na Slovensko již nevrátili a v Čechách založili rodiny. V jednom místě se tak ocitali 

Romové z mnoha osad, s různou kulturou a různými nepsanými zákony. Jelikož se jednalo 

především o hodně mladé lidi, s jejich mládím se bohužel pojila nedokonale osvojená vlastní 

kultura a často upadávání vlastního jazyka. Z jejich strany byly často pokusy o dobrovolnou 

asimilaci, která se však nezdařila natolik, aby je majorita přijala za vlastní. Poslední, třetí vlna 

stěhování Romů do Čech je poznamenána velkým politickým nátlakem, který byl legalizován 

usnesením vlády z roku 1965 o likvidaci cikánských osad, čtvrtí a ulic. Jsou to často lidé, 

kterým byl násilně srovnán jejich domov se zemí. Prošli radikální změnou prostředí, práce, 

kultury, ke které byli takto přinuceni. Záměrně byli rozptylováni, aby došlo k přetrhání pout 

mezi rodinami z jedné osady. Z tohoto kulturního šoku se mnoho rodin již nevzpamatovalo. 

V důsledku toho zůstávají vykořenění, často pozbývají svých tradic, které měly smysl v rámci 

osady, ztrácejí svůj jazyk. Tito Romové mají v Čechách nejvíce problémů, společnost vnímají 

jako nepřátelskou. Paradoxem je, že postupem času, se v horší podobě nové „ osady" začaly 

znovu budovat při okrajích měst. 

4. Vymezení cíle zkoumání 

Jak bylo řečeno, v lokalitě Masokombinát se pohybuji již delší dobu. Přesto nemohu 

zdaleka říci, že jsem poznala a měla možnost hovořit se všemi obyvateli a poznat všechny 

děti. Situace je zde velmi nepřehledná v tom, kdo kde s kým bydlí. Zapeklitá je i situace 

týkajících se dětí. Probíhají návraty dětí z dětských domovů, nebo děti přechází do péče jiné 

osoby a z Masokombinátu buď odchází nebo sem naopak přichází. Tedy velkou nevýhodou 

je, že člověk se neustále seznamuje s prostředím a obyvateli, prakticky nikdy není u konce. 

Masokombinát jako celek se podle mých zkušeností ani poznat nedá. Masokombinát a jemu 

podobné lokality jsou „bahnem společnosti", naprostým ekonomickým a společenským 

úpadkem doprovázený apatií, která bezvýchodnost situace umocňuje. Přesto tady žije spousta 

dětí, které se s nároky společnosti musí nějak vyrovnávat. Jak se jim to daří ? 

Cílem mého dalšího zkoumání v této lokalitě bylo dobrat se zjištění, zda lidé v těchto 

lokalitách opravdu nechápou význam vzdělání pro budoucnost jejich dětí, jak je často 

uváděno. Je vysvětlením jejich postoje to, že vzdělání je pro ně neatraktivní svým užitkem 

v daleké budoucnosti? Je jim škola, vzdělání dětí opravdu jedno? Pálila mě otázka, proč tito 
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rodiče dětem se školou nepomáhají, když se dítě potýká s problémy, které samo nemůže 

zvládnout. 

V kontextu s realitou z kladenského prostředí sociálně vyloučených lokalit, ghett, jsem 

se tedy rozhodla pro zkoumání a poznávání rodinného zázemí dětí, jak a v čem ovlivňují 

školní kariéru dítěte. Mým záměrem je zjistit, jak v těchto rodinách vystupuje téma škola a co 

se kolem něj rozehrává. 

5. Získávání dat 

Pro svůj kvalitativní výzkum jsem použila metodu rozhovorů a pozorování. Připojuji 

zde podstatné informace ke zmíněným metodám. 

S kým byly rozhovory vedeny ? 

Velkou obtíží bylo navázat s lidmi v ghettu vztah založený alespoň na částečné 

důvěře. Jak bylo zmíněno již výše, kontakt s dětmi se mi podařilo navázat v rámci praxe ve 

školce. Intenzivnější kontakt s dospělými obyvateli se dále podařil v průběhu stáže ve 

společnosti Člověk v tísni, kdy jsem v lokalitě pracovala s terénními sociálními pracovníky. 

Ze všech blíže sledovaných rodin jsem rozhovor vedla výhradně s matkami. Výběr rodiče k 

rozhovoru nevyplýval s mých požadavků, ale zřejmě v duchu skrytého pravidla „výchova a 

škola je záležitostí žen" se otcové od rozhovorů tiše distancovali. Někteří tiše přiseděli, jiní 

odešli. Věkový rozptyl matek byl od 30 do 40 let. Počet dětí se pohyboval od dvou do sedmi. 

Kde byly rozhovory vedeny ? 

Rozhovory byly vedeny vždy v domácnosti matek, v kuchyni či v obývacím pokoji. 

Velmi zřídka jsem s matkou byla o samotě. Obyčejně bylo přítomno jedno až čtyři děti. Často 

seděl při rozhovoru další dospělý, buď z rodiny nebo soused. Krátké návštěvy sousedů a 

jejich dětí během rozhovoru byly také poměrně časté. Matkám jsem vždy řekla, o čem bych 

si s nimi chtěla povídat. Pokud souhlasily a situace to dovolovala, použila jsem po domluvě 

s matkou diktafon. Je nutné přiznat si i určité metodologické obtíže. Nahrávání rozhovoru se 

v některých situacích ukázalo jako problematické. Především se jednalo o situace, kdy 
v místnosti byli další dospělí a nebylo vůbec vhodné diktafon používat. Samotné téma „škola" 

vyvolávalo někdy emotivní poznámky ostatních. Nechtěla jsem proto matku stresovat tím, že 

J e vše nahráváno. V těchto případech jsem si pořizovala zápisky během hovoru nebo 
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odcházela na chodbu domu přepsat části rozhovoru, případně jsem je sama přeříkala do 

diktafonu. 

Jak byly rozhovory vedeny ? 

Původně jsem si pro matky připravila seznam otázek či okruhů týkající se školy, 

školní kariéry. Této kostry rozhovoru jsem se chtěla při každém rozhovoru držet, aby bylo 

možné rozhovory lépe porovnat. Hned po první zkušenosti vedení rozhovoru jsem od tohoto 

modelu upustila, jelikož se tento můj záměr vůbec nezdařil. Všechny rozhovory byly pak 

následně vedeny volně a jednotlivé otázky či směr rozhovoru vyplýval z konkrétní situace. 

Do rozhovoru se přidávaly často děti matek i ostatní členové domácnosti či sousedi. Jejich 

poznámky či vstupy byly ale obvykle velmi krátké, většinou respektovali, že rozhovor je 

veden především s matkou. 

O čem byly rozhovory ? 

Matka byla dopředu informována o tématu rozhovoru. Matkám jsem většinou přes 

různé příklady přiblížila, že si budeme povídat o škole, o zvládání školních nároků, jak jsou se 

školou spokojeny, co se jim líbí a co ne. Ne všechny matky k rozhovoru svolily. Matky, 

které nakonec souhlasily, vyslovovaly jisté obavy, některé byly zpočátku mírně nervózní. 

Co ovlivnilo výběr respondentů ? 

Vedle zmíněné ochoty či neochoty se mnou hovořit musím říci, že výběr v podstatě 

ovlivnila náhoda, koho jsem v Masokombinátu při své návštěvě zastihla doma. 

Proběhla spousta planých výjezdů do lokality, než se mi vůbec podařilo několik rozhovorů 

uskutečnit. Je nutné poznamenat, že s lidmi v této lokalitě neexistuje fungující telefonní 

spojení. Nemají pevné linky, majitel mobilního telefonu je výjimkou, která potvrzuje 

pravidlo, že tam mobil nemá nikdo. Při domluvě s matkami ohledně dne a hodiny, kdy 

budou doma a kdy tedy mohu přijít, se mi dostávalo odpovědi: „Jak chcete, je to jedno, my 

jsme stejně pořád doma ". Opakující se skutečností bylo, že si pletly, co je za den, kolikátého 

je apod. 

Matka (dále M): „ Vy ste tady? " 

P. „ Tak jsme se přeci domluvily.. " 

M: „Jo, ono je dneska vlastně úterý, já myslela, že přijdete zitra. " 

P- „ Domluvený jsme byly právě na úterý. " 

M: „ Jo, aha.., teď nám jede autobus.. " 
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Postupem času jsem zjistila, že nejméně šancí uspět je v pondělí a ve středu. Důvod je 

prostý. Jsou to úřední dny, kdy často vyřizují nejrůznější záležitosti. Pokud jsou rodiče už ve 

městě, obyčejně s tím spojí další věci jako jsou nákupy nebo návštěvy u lékaře. Uvědomila 

jsem si, že při domlouvání schůzek je jejich spolehlivost dodržení termínu ovlivněna možná 

i tím, jak staré děti rodina má. Pokud v ní byly děti předškolního věku, s rodinou domluva 

často i po několikáté nevedla nikam. Mnohokrát spletli den, natož hodinu, často nebyli 

k nalezení. Pokud děti byly školou povinné, měla jsem pocit, že úspěšnost v kontaktu 

s matkou byla větší. Školáci vlastně strukturovali týden i den rodině, tedy především matce. 

Rozvrh školy ovlivňoval i chod rodiny a především rodinu vtahoval do sledování času. V 

pondělí týden začíná, v pátek končí. Matky věděly, v kolik se jaké dítě vrací domů. Mezí tím 

je středa jako úřední den. Matky odpoledne bývaly doma, protože čekaly na děti s obědem. 

Nebyl problém matky školáků zhruba do 15,00 hodin zastihnout. Tedy dá se říci, že k udržení 

sledování času a jeho strukturování velmi přispívá škola, úřad a návštěvy u lékaře. Volba 

rodin či matek k rozhovoru tedy souvisela i se strukturací času očekávajícím způsobem. S 

těmi, kteří časem plynuli jinak než já, jsem se u společného stolu nesešla. 

Metoda pozorování byla neméně významná v poznání celého kontextu rodiny, jejich 

vztahů, komunikace a životních podmínek. Záznamy z pozorování však nebylo možné 

v rodinách provádět, jelikož jsem byla vždy jeden z účastníků probíhající komunikace. 

Poznatky z pozorování volně zaznívají jak v portrétech rodin, tak v podstatě i v některých 

dalších kapitolách mé práce. 

6. Interpretace 

6.1 Portréty blíže sledovaných rodin 

Ačkoli píši „portréty rodin", bude se jednat o portrét rodiny z pohledu matek, se 

kterými jsem vedla všechny rozhovory. Připomínám, že ani jeden z otců neprojevil chuť se 

k dané problematice vyjádřit. V úvodu každého portrétu rodiny uvádím pro větší přehlednost 

rodinné členy, kteří spolu sdílí jednu domácnost. Svoje interpretace prokládám příklady 

jednotlivých rozhovorů. Matka je označena písmenem M, písmeno P zastupuje moji osobu. 

Při zpracovávání rozhovorů a jejich analýzy začalo vystupovat pět velkých témat, 

kterých se nějakým způsobem dotkly všechny matky a byly tedy pro všechny rozhovory 

společné. V š e c h n y rozhovory j s e m pak rozčlenila podle těchto pěti témat . Každé téma dále 
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interpretuji a v kontextu používám vlastní vyjádření matek z rozhovorů. Přepisy celých 

rozhovorů jsou v příloze. Témata, podle kterých jsou děleny jednotlivé portréty rodin matek, 

jsou následující: 

• Jazyk v rodině 

• Kontakt se školou 

o Třídní kolektiv 

o Vztahy k učitelům 

• Domácí příprava 

• Vztah ke školní kariéře dítěte 

• Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

Seřazení portrétů rodin není náhodné. Nelze říci, že by řada portrétů začínala „nejhorší" 

rodinou, ale rozhodně končí rodinou, která je z těchto rodin nejúspěšnější. Této rodině se 

podařilo se z jednoho kladenského ghetta vymanit a začlenit se do běžné společnosti. 

6.1.1 Rodina paní Pacíkové 

Rodinní příslušníci: 

Otec - zaměstnaný jako zedník 

Matka - v domácnosti 

Babička - vážně nemocná 

Josef - 16 let, OU 1. ročník 

Michal - 13 let, ó.třída ZŠ 

Jiří - 11 let, 4.třída ZŠ 

Barbora - 7 let, 2.třída ZŠ 

Natalie - 6 let, 1 .třída ZŠ 

Anna - 10 měsíců 

Ráda bych zde uvedla informace o rodině, které nebyly obsahem rozhovoru, ale pro celkovou 

analýzu a dokreslení mohou být podstatné. Kontakt s rodinou jsem navázala přes jejich 

šestiletou dcerku, která chodila do předškolní přípravy organizované kladenským střediskem 

přímo v budově Masokombinátu. Jde o smíšený pár (matka je Romka, otec je Čech), který 

bydlí se svými dětmi ve třetím patře budovy, v bytu o třech pokojích a malé kuchyni. 

Obývací pokoj je největší místností. Je vybaven nábytkovou stěnou s televizí, gaučem, 
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velkou postelí a konferenčním stolkem. Ve druhém pokoji je podobné zařízení, na zemi je na 

rozdíl od obývacího pokoje koberec. Tato druhá místnost není dětem volně přístupná. Matka 

ze dveří bere kliku, aby se děti do místnosti volně nedostaly. Pokud je potřeba jít do druhého 

pokoje, matka dětem kliku „zapůjčí". Tato místnost je také čistá a naklizená s bílým ubrusem 

a vyzdobená různou dekorací, především svatými obrázky a umělými květinami. Třetí pokoj 

je obýván matkou matky. S ní jsem se v bytě nikdy nepotkala, prý často leží, protože je vážně 

nemocná. Rodina bydlí na Masokombinátě pět let. Matka je v bytě nešťastná. 

Vzhledem k tomu, že bydlí ve třetím „prestižním" patře a druh matky je Čech, si 

rodina udržuje status těch lepších v rámci tohoto podivného společenství. Dříve bydleli 

v běžné části Kladna, dnes se dá říci, v atraktivní části Kladna, u divadla. Míša s Jirkou 

vzpomínají na původní bydlení ve městě. „Tam to bylo výborný, všude ste mohla a nebyl tam 

takový bordel. Do školy jsme mohli chodit pěšky. " Podle jejich dalších slov byly na základě 

dluhu, který byl 2.000 Kč přestěhovaní do ghetta. Pravý důvod ani výši dluhu, která podle 

mých zkušeností musela být mnohem vyšší, jsem nezjišťovala. Uvádím to proto, že tento 

výklad jsem slyšela od matky i starších synů. Pobyt v této lokalitě vnímají jako bezpráví a 

újmu. Je pravděpodobné, že to byla jakási rodinná „legenda" zpracovaná tak, aby se jí dalo 

věřit a aby ji všichni správně a jednotně v rodině pochopili a dále shodně interpretovali. 

M: „ Já chci pryč, s dětma odsaď, budeme mit byt jinde. To je jedno kde, ne s těma 

smradlavejma ciganama dole. " Matka se zmiňovala o snaze najít jiné bydlení. Tak si možná 

pomáhá udržet naději, že jsou zde pouze dočasně. Pomocí tohoto vlastního příběhu si možná 

udržují odstup od místa, kde žijí a tento odstup od současného bydlení mohou umocňovat i 

odmítáním používání romského jazyka. V zásadě ale není možné odstup od ostatních obyvatel 

příliš zdůrazňovat. V takovém prostředí je nezbytné mít i řadu spojenců, kteří jim pomohou, 

když potřebují. 

Domácnost je přes velký počet dětí uklizená. Děti jsou matkou přísně vedeny 

v udržování pořádku. Matka ochotně souhlasila s rozhovorem, svolila i k nahrávání 

rozhovoru. V naší přítomnosti byly neustále v průměru 3-4 děti, které se na matku obracely se 

svými různými aktuálními potřebami. Chtěly peníze, žádaly o dovolení jít ven, chtěly jíst 

nebo pít. Nebylo výjimkou, že se na náš rozhovor přišel podívat i dospělý. Během mé 

návštěvy vstupovali do bytu i obyvatelé ze sousedních bytů s různými prosbami k matce o 

Půjčení potravin nebo hledali své děti. Děti byly při mých návštěvách spontánní a družné. 

Matka ze začátku ostýchala, byla nemluvná a jen přikyvovala. Postupem času se osmělila 

k živější komunikaci. Matka udělala vždy kávu, děti mi často nabízely své sladkosti. S 

nejstarším synem jsme neměla příležitost nikdy blíže mluvit, kontaktu se spíše vyhýbal. 
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Matka je v současné době na mateřské, jinak je nezaměstnaná. Otec pracuje u 

zednické firmy. Vše nasvědčuje tomu, že má problémy s alkoholem. Nejsou oddáni, žijí 

spolu jako druh a družka. Jejich je zatím nejasné. Matka mi sdělila: „Ja mam deset třid, bo 

sem chodila do školy." Podle jiných informací je matka negramotná. U otce dosažené 

vzdělání nevěděla. Nejstarší syn Josef je jeho nevlastní syn, ostatní děti jsou jeho vlastní. 

Vedení rozhovoru podle mých původních představ bylo prakticky nemožné. 

Připravila jsem si totiž původně osnovu rozhovoru s otázkami. Možnost soustředit se byla u 

mě i u matky minimální. Matka ovlivňovaná jak dětmi tak i návštěvami co chvíli stáčela 

rozhovor na jinou „ aktuální" problematiku. 

M: „Ja sem mu sice řikala, že mliko nemam, ale mám, ale pro svy děti. Kam bych přišla, 

kdyby ho rozdala po domě. " 

Avšak nejzávažnější překážkou v rozhovoru byla velmi nesrozumitelná řeč matky. Má 

poruchu výslovnosti a slova drmolí. Nepoužívá jeden jazyk, ale do češtiny vplétá slovenské i 

romské výrazy. Nevyslovuje prakticky dlouhé slabiky a v češtině má velmi silný romský 

akcent. Kdo se v této situaci naštěstí pro mě velmi rychle zorientoval, byly děti. Ty matce na 

rozdíl ode mne rozuměly a začaly mi v podstatě řeč matky tlumočit. Když jsem nerozuměla, 

zopakovaly mi, co matka říká, nebo převyprávěly myšlenku ještě jednou tak, abych ji 

pochopila. V podstatě byly i sociálně zdatnější. „ Pojdťe dál, posaďte se, pani učitelko. Ne, 

tady se nezouvejte.." Přepis rozhovoru s matkou, byl nezvládnutelný úkol z důvodu její 

řečové vady a nedostatečně zvládnutého českého jazyka. V podstatě jsem se velkou část 

informací dozvěděla od dětí samotných, které rozuměly mým otázkám a já jejich odpovědím. 

Důležitá informace k dětem je, že všechny děti školou povinné chodí na běžnou základní 

školu na Kladně. Nejstarší Pepa ji úspěšně ukončil a další čtyři sourozenci jsou v různých 

ročnících na téže škole. Pravděpodobně zde hraje roli ochota školy děti jako sourozence 

k sobě zapsat. Nejedná se o jejich kmenovou školu. 

S otcem jsme se potkala při mých návštěvách sporadicky, většinou je v práci. O škole 

jsme spolu mluvili pouze jednou, když byl mírně v podnapilém stavu. 

Otec: „ Udělejte ten zápis, jo. To zařiďte ve škole. My.., já jsem tam s ní nešel. " 

( Pozn. Rodiče propásli zápis dcery do 1. třídy) 
P: •> To musíte stejně vy 5 ní dojít do školy, já nic zařizovat nebudu. S ředitelkou je to 

domluvený, že můžete přijít dodatečně. " 

Otec: „ Tak jí tam zapíšou, ne.., taky musí do školy! Kluci to viděli na dveřích. (Pozn. Chlapci 
v iděli informační plakát o zápisech ve škole a řekli to doma rodičům.) 
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Matka se mnou hovoří česky. Často ale mísí češtinu s romskými výrazy. Přesvědčila 

jsme se, že romsky matka mluví také, ale používá ji především v rozhovorech se sousedky. 

V řeči používá také slovenská slova. Především jsem si všimla časté spojky „bo" a používání 

„i" místo spojky „a". Děti používají tyto spojky také, nejvíce Barborka s Natálkou. Často 

jsem sdělení matky nerozuměla ani po zopakování. Matka rigidně odpovídala „ano" či „ 

ne", navíc jakoby náhodně. Ani tyto krátké odpovědi někdy nedávaly v kontextu dotazování 

smysl. 

P:„ Děti chodí tedy do stejné školy, jste říkala? " 

M: „Ano." 

P: „ A jak jim to jde? " 

M: „ Ano." 

P: „Dobře? " 

M: „Dobře." 

P: „ To je asi hodně náročný, zvládat domácnost a tolik dětí. " 

M: „Ano." 

P: „ Jak to, že jsou děti tak šikovné? " 

M: (přemýšlí) „ Protože oni zlobí. " 

Podobných úseků bylo v rozhovoru více. Stejně vypadaly i rozhovory s lidmi 

s mentálním postižením, když jsem s nimi mluvila. Tímto srovnáním nechci ukázat, že matka 

má postižení tohoto rázu. Naopak se domnívám, že dojmy s těchto krátkých rozhovorů 

mohou být velmi zavádějící. Spisovné ano v odpovědích dává rozhovoru školský ráz. Děti 

v Masokombinátu mě oslovují křestním jménem nebo „ paní učitelko". V této rodině mi 

všechny děti říkají „paní učitelko". Nevím, jaký vztah má matka k učitelům, jaké má 

zkušenosti. Možná už jen to oslovení spojené s představou školy a určitého vyžadovaného 

způsobu chování a jednání se školní autoritou v ní vyvolalo potřebu odpovídat tímto 

způsobem. Vždyť ve škole paní učitelky chtějí, aby žáci mluvili slušně a spisovně. Takže to, 

co může vypadat jako mentální retardace nebo jako nezájem či nechuť vést rozhovor, může 

být paradoxně projevem velké snahy matky vyhovět mi - odpovídat a navíc spisovně. 

Další aspekt, který vstupuje do hry, je určitě osobní zainteresovanost matky na 

různých tématech. Čím je téma člověku bližší, tím více je schopen o tom říci. Jak bude 

tfejmé z dalšího textu matka z témat kolem školy, učení vždy „utíkala". Domnívám se, že se 

^ tak nejedná o nechuť o těchto tématech hovořit, ale o to, že to matka prostě neumí. Proto 
z*číná povídat o tom, co umí a co zná. Tedy o dětech, o manželovj o vykradeném bytu. 
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Matka nebyla ve škole svých dětí snad ani jednou. Dokonce dává těžko dohromady, 

do jaké třídy které dítě chodí. Domnívám se, že toto pro ni vzdálené téma ji zúzkostňuje. 

Neví, co si s ním počít, proto volí to, na čem může nejméně zkazit -spisovnou odpověď „ano" 

a zároveň se rozpovídává o svých tématech, ačkoli s otázkou vůbec nesouvisí. 

Možná by se tato interpretace hodila k nějakému následujícímu odstavci. Ale záměrně 

ji tu nechávám, protože všechny popsané aspekty nakonec souvisí s mluveným projevem 

matky. Projeví se v úrovni její řeči, která pak vypadá dosti uboze. Jestliže je řeč také 

projevem našeho myšlení, pak k úvaze o mentální retardaci je jen krůček. 

Nechci opomenout zmínit to, že matka mi opravdu česky nemusí dobře rozumět, tudíž 

je otázkou, zda ví, na co se jí ptám a zda význam spíše nehádá. Pokud matka mluví svou řečí, 

mluví rychle, někdy překotně a mluví dost. Jak bylo zmíněno výše, matka mluví romsky 

s ostatními příbuznými a sousedy. Přesto mi děti i matka zároveň říkala, že se romština doma 

nepoužívá. Děti pravděpodobně rozlišují to, že pokud se matka baví romsky, tak nemluví 

k nim a nevěnují tomu pozornost. Tedy z jejich pohledu se tak romština doma opravdu 

nepoužívá. Děti dodávaly, že na ně matka mluví pouze česky. Děti romštině rozuměly 

pasivně, jak dodatečně řekly, spíše jakoby přiznaly. Aktivně jí nepoužívaly, či dokonce 

prohlásily, že ji odmítají používat. 

J: „ Míso, neplete se Ti čeština s romštinou? „ 

Míša: „ Někdy jo. Já rozumím, ale nemluvim. Romsky neumím, proto bych neuměl ani mluvit. 

A'o, jako když mamka mluví, tak trošku rozumim. Vim, co si řikaj. " 

Proč ale matka dbá na to, aby s dětmi mluvila svojí mizernou češtinou? Proč 

nepoužívá romštinu, ve které se vyjadřuje lépe a snadněji? Hraje zde roli, že tak usnadní 

dětem zvládání školy a vyvarují se tak zmatkům mezi češtinou a romštinou? Děti z této 

rodiny mají světlou pleť, světle hnědé vlasy a modré či hnědé oči. V podstatě, kdo nezná 

jejich původ, nemůže je na první pohled na základě vnějších znaků označit za romské děti, 

cikány apod. Ať to působí jakkoli, uvidíme v dalších rozhovorech, že odstín „hnědé" barvy 

Pleti je velmi podstatným detailem. Pokud děti paní Pacíkové nemluví romsky, nikdo nemá 

šanci odhalit jejich původ. Nikdo je nemůže urážet nebo posmívat se jim. Tyto děti mají 

velkou šanci vyhnout se tomu, na co si ostatní děti z jiných rodin tak často ztěžují. Je to 

hlavně posměch, nadávky a křivdy od ostatních dětí ve škole. Za dobu, co rodinu znám a 

vídám se s nimi, si děti na něco takového opravdu nestěžovaly. Uvažuji nad tím, že důvodem 

odmítnutí romštiny je zatajit svůj pravý původ, když jsou k tomu další vhodné vzhledové 

vlastnosti a usnadnit tak dětem začlenění do běžné populace. 
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Dalším velkým motivem může být distancování se od obyvatel, kteří bydlí v ghettu. 

Matka sama nazývá ostatní obyvatele špinavými cigány. Zakazuje dětem se stýkat 

s některými dětmi, protože „ to jsou takový špinavý a zavšivený'. Nezapomene několikrát 

zmínit, že vždyť její manžel je „gadžo", jako důkaz toho, že oni mezi ně nepatří. Manžel paní 

Pacíkové není romského původu, jeho čeština je bez pří zvuku, nemá vadu výslovnosti. Pro 

děti je v rámci jejich prostředí dobrým jazykovým vzorem. 

Kontakt se školou 

Matka o škole jako instituci neříká vůbec nic. Při tomto tématu volí opět jako únikové 

téma problematiku chování dětí. V podstatě svojí odpovědí zůstává u tématu „ děti" (škola je 

téma s dětmi také úzce spjaté), ale v okruhu problémů, které ona dobře zná. A to zase zlobení 

dětí, chování dětí, vaření a pozdní příchody ze školy. Pro matku jsou toto náměty 

k rozhovoru, ke kterým se může sama vyjadřovat, nějakým způsobem těmto věcem rozumí. 

Když má někdo šest dětí, je samozřejmostí, že ho bude hodně zaměstnávat výchova a vedení, 

i jejich špatné chování, které matka neustále usměrňuje. 

Matka v aktivním kontaktu se školou není. Respektive v takovém kontaktu, jaký my si 

představíme nejčastěji, a to že každý rodič občas zajde do školy. Matka neví jména třídních 

učitelů. Její neinformovanost je zarážející ještě v elementárnější neznalosti - na dotaz v jaké 

třídě děti jsou, hádá. Na otázku „jaké měly děti vysvědčení" matka pouze odpovídá: 

M: „ Dobry měly. " 

P: „ Víte, jaké známky měly třeba? " 

M: „ Postoupily dál. " 

Ví toho matka hodně málo nebo ví všechno? Proč tato informace matce postačí ? 

Matka je sama negramotná, má zřejmě jen několik tříd na základní škole praktické. Napadá 

mě, že tištěným informacím o předmětech a ostatním sdělením matka nemusí rozumět. Tedy 

informace, že děti pokračují je pro ní potvrzením úspěchu a u starších dětí je zároveň 

překonáním „rodinné laťky" v dosaženém vzdělání. Informace „děti postoupily" nese také 

informaci, že pětku neměly děti žádnou. ( Pozn. podle nového školského zákona z roku 2005 

je situace týkající se podmínek postupu i opakování ročníku už jiná.) 

Co ví matka přesně, skoro na minuty, jsou návraty dětí. Na první pohled by to mohlo 

vypadat jako pedantský přístup a velkou kontrolu dětí ze školy. Jistě je v tom starostlivost o 

dítě, které má být doma v určitou dobu, ale důvod je mnohem prostší. Vzhledem k mizernému 

autobusovému spojení není těžké si zapamatovat jeden čas autobusu, kterým se dítě vrací. 

Pokud dítě spoj nestihne potrestá často hlavně samo sebe, protože na další může čekat i přes 
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hodinu. Matka je vtahována do života školních starostí alespoň přes návraty svých dětí ze 

školy. Matka si návraty pamatuje u všech dětí, v danou dobyje očekává. 

Všechny další pokusy bavit se s matkou o škole či o kontaktu s ní končí jinak, než 

bych potřebovala. Matka se uchyluje úplně k jiným tématům, především k tématům 

rodinných problémů jako je alkoholismus otce, neposlušnost dětí, cestování s nákupem. Tato 

témata se ta zdají mnohem více důležitá, než můj původní námět. Při jiné návštěvě jsem se 

mimo jiné matky zeptala: 

P: „ Tak co děti ve škole? Dělají radost? " 

M: „ Včera tady byli policajti, vykradli nas. Sme byli na Moravě na dva dny. Přijeli sme a 

všechno bylo v prdeli. I žrádlo ukradli z lednice. Maso za dva tisíce, pro rodinu. " 

P: „A volali jste policajty?" 

M: „ Ty tady byli, ale ty nic neřeknou, že mi daj pak ten papír. Ani kočár pro malou teď 

nemam, bo sem ho pučila ty ( nerozumím), ta ho rozbila a zašpinila. A pak mám jit 

s malou na očkováni do nemocnice. Ja nevim, mě už je to jedno, jedno.. Hadry ukradly i 

dětem. Všechno žrádlo, mliko, mouku. Ja nemam teď, bo manžel ma brigádu a mi zatim 

nedal. Jidlo pro děti, co budu dělat? " 

Vedle těchto existenčních starostí je pochopitelné, že matka nemá chuť ani sílu 

zajímat se a řešit záležitosti kolem školy, která se v porovnání s jinými starostmi může jevit 

jako bezproblémová. 

Zajímavý vztah ke školce, jako k instituci, kde vzniká problém s hygienou, se ukázal 

s položenou otázkou „ Chodí Natálka do školky? " 

M:„ Nechci ji tam posílat. Chodí tam sami špinavý cigáni, tam dole. Pak jde, ma spoustu vší, 

nesmí chodit. Pak, co ja s tim, tady spoustu děti, a maj to všichni. Pak ve škole nemůžou. 

Sem koupila šampon, ale nemam ho. V košíku byl a kluk ho nevzal. " Jednalo se o nejdelší 

promluvu matky během rozhovoru. Školku chápe jako nebezpečnou instituci, protože tam děti 

dostanou vši. S těmi je práce a stojí to peníze a kromě jiného je to také ostuda. Děti nemohou 

do školy a brzo se zjistí z jakého důvodu. Z pohledu matky je jasné, že si nechce do rodiny 

zatáhnout vši, s nimiž by pak bojovalo dalších pět dětí. Vši děti mohou dostat ve školní 

instituci (škola, školka), která pak vlastně sama tvrdě vyžaduje odstranění problému a 

obviňuje ze situace rodiče. Hrozba vší je strašnější než ta skutečnost, že dítě tak zanedbává 

možnost vzdělávat se a získávat nové zkušenosti. Pro matku je školka v první řadě spojena 

s hrozbou, že odtud dítě přinese vši. Jako poznámku na okraj bych uvedla, že i chování 

některých učitelek ze školky může, ale také nemusí nahrávat tomu, že rodiče vnímají 

Problematiku vší v rámci školky vyhroceněji.Vždyť se děti potkávají na chodbách, společně si 
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hrají venku, kde jsou spolu déle a v bližším kontaktu, než ve školce na židličkách. Jedna nebo 

dvě učitelky používaly čepice jako ochranu před chycením vší od dětí. Chápu jejich obavy. 

Přinést si vši nebo švába v tašce není opravdu těžké. Ale děti jsou velmi citlivé na tyto nuance 

chování dospělých, natož „ bílých". Nemyslím si, že to byl šťastný způsob ochrany. Tak 

trochu říkal „ Přišla jsem mezi vás, chci si s vámi hrát, ale trochu se vás bojím a štítím. " 

Další informace, které by stály za zmínku, se v dialogu s matkou neobjevily. 

Při mé poslední návštěvě to byl otec, který ve stavu mírné opilosti sděloval, že 

zapomněl jít s Natálkou k zápisům. Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že na zápisy několikrát 

v rodině upozorňovali chlapci Míša a Jirka, protože si všimli plakátů ve škole a vzpomněli si 

na svojí sestřičku. Matka na upozornění, že musí co nejrychleji dojet do školy, vůbec 

nereagovala. Matka odmítá dostavit se do školy i pokud jde o tyto naprosto zásadní věci jako 

je zápis dítěte do 1. třídy. Otec situaci chce řešit, aby Natálka mohla začít chodit do školy. 

Oni ji řešit musí, protože se obávají nějakého postihu. Takový postih ale ve skutečnosti není, 

ale to se rodičům neříká, protože hrozba nějakého fiktivního postihu je nakonec to jediné, co 

je přiměje jednat. 

Jen na vysvětlenou dodávám, že obecně je zákonem taková povinnost zápisu dítěte do 

školy stanovena, ale v praxi je nevynutitelná. Zákon totiž za nesplnění této povinnosti 

neukládá sankce. Nezapsání dítěte do školy je považováno pouze za přestupek.16 

Podařilo se mi hovořit s učitelkou Jirky. Jelikož to může hezky doplňovat vhled do 

kontextu celé situace kolem školy a vzdělávání, tak zde uvádím nej důležitější části rozhovoru. 

Učitelka(U): „ Jirka má individuální plán, je ve 4. třídě, ale podle IVP jede učivo ve druhé. 

Je velmi ochotný, velmi rád mi se vším ochotně pomůže, když může něco přinést, podržet a 

tak. Učivo mu dělá velké problémy, ale není to žák do zvláštní. Problémem je to prostředí. 

„..Matku jsem neviděla vůbec, otce jednou, má...problémy s pitím. Jirka ho má hodně rád, 

vidí ho jako svůj vzor, někdy s ním jezdí na stavby a tam mu pomáhá. " 

„Někdy jsem měla chuť mu říci: „ Uč se, ať nedopadneš jako tvůj táta". Ale to bych mu asi 

hrozně ublížila. 

16 Přestupky na úseku školství výchovy a mládeže: 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k 

povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. 

S vyhledáním odpovědi mi laskavě pomohlo právní oddělení společnost rěk v tísni, dne 15.4.200 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč. 
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On třeba nepřijde do školy, že nenašel ponožky. Ještě v listopadu chodil do školy ve svetru. 

Pak přišel v bundě a ta mu byla po kolena, vypadal jako hastroš. Kolegyně ho viděla, jak 

s malou sestřičkou pro ní kupuje boty. On má jiný zkušenosti, než normální děti. On toho 

musí strašně pobrat a řešit jako dítě sám. Já když mu říkám, že musí mít to a to, že potřebuje 

kružítko, ať to řekne mámě nebo tátovi., on se jenom dívá, kývne.... Víte, tak jako On má 

vlastně tak trochu nade mnou převahu, těmi starostmi, co on musí v tomhle věku řešit. Já o 

okrajích v sešitě a on kupuje pro malou sestru boty.. " 

O dva měsíce později 

U: „ .. Teď začal už i zlobit, propadá z hlavních předmětů, z vedlejších taky. Nemá už zase 

sešity, je mu to jedno. ...Do školy chodí ob den, otec mu píše omluvenky, že ho bolelo tamto a 

tohleto." 

P: „ Uvažovalo se někdy o přestupu na ZŠpraktickou? " 

U: „ To by rodiče museli podepsat... a my nemáme ani možnost jim ten návrh předat. To už 

tady taky bylo. Poslali jsme na ně dvě sociálky. Ty pohrozily, že jim seberou peníze, tak přišel 

otec, všechno odkýval „bude to lepší" a tím to končilo. Aby si přišli pro ten návrh nebo 

alespoň si nás poslechnout, to bychom zase asi musili nahlásit sociálce, na běžnou žádost 

školy oni nereagují... " 

U: „..víte., on poklesl počet žáků ve školách, i tady u nás. Ale jeden žák by asi už nehrál roli. " 

Možná by mu tam bylo lépe s tím učením, ale tam jsou samý individua, ne? Tam by se zkazil 

asi úplně nebo., já nevím. Já už jsem rezignovala, víte. Já už vůbec nevím. " 

Z uvedeného rozhovoru vyplývá, že škola v případě Jirky a jemu podobných dětí je na 

vzdělávání děti a jejich společenskou socializace opravdu sama. Kontakt s rodiči si škola 

zajišťuje těmi „nejhrubšími nástroji" jako je opakované nahlašování sociálce, návrhy na 

přeřazení žáka, které stejně nemá ani komu předat. Učitelka je rezignovaná. Přesto ale 

uvažuje v zájmu problémového dítěte, které velmi výrazně narušuje její vyučování. Není jí 

jedno, kdyby Jirka byl přeřazen na ZŠ praktickou. Také by v podstatě mohla být ráda, že Jirku 

nemá ve škole každý den, že jsou vyučování bez jeho vyrušování. Jaké nástroje má učitel 

v těchto případech k dispozici? 
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Třídní kolektiv 

Říká mi matka něco o tom, že ví, jak je dětem ve škole, zda mají kamarády, zda jim 

někdo neubližuje? Ne. Možná, že děti vůbec nevyprávějí, co ve škole a ve třídě zažívají 

s ostatními dětmi. Nebo možná i vyprávějí, ale matka to mohla zapomenout nebo není 

schopná to interpretovat. Z rozhovoru s dětmi toho v této v souvislosti také moc nezaznívá. 

Koneckonců se mohu domnívat, že děti fungují v rámci relativně normálních žákovských 

vztahů. Ani jedno z dětí nezmiňují fyzické nebo slovní napadání či ústrky ze stran dětí, na 

rozdíl od ostatních rodičů či dětí, se kterými jsem dělala rozhovory. Pouze Míša dodává, že se 

bál v první třídě, protože nic neuměl. Tedy nebál se ani toho, že mu ostatní mohou nějak 

ubližovat, ale věděl, že neumí tolik věcí jako ostatní. 

Jak jsem popsala již výše, tyto děti nejsou nikterak fyzicky nápadné. Domnívám se, že 

významnou roli hraje i fakt, že jsou tito sourozenci na jedné základní škole. Tedy na škole 

jsou pohromadě a mohou držet spolu, nebo se jeden druhého zastat (tento model je běžný na 

základní škole praktické, kdy školu navštěvují také všichni sourozenci, matky často preferují 

vstup do této školy právě z důvodu přítomnosti starších sourozenců). 

K podkapitole „Vztahy k učitelům" není co interpretovat, v rozhovorech nic 

nezaznívá. 

Domácí příprava 

Děti mají přes den k dispozici obývák, kde je televize, gauč, stůl. Do tohoto pokoje 

jsou často uváděny návštěvy rodičů. Úkoly si děti píší zde, nebo ve druhém pokoji, když jim 

matka půjčí kliku. Školní potřeby mají děti většinou ve svých taškách či ve vyšších policích 

ve druhé místnosti, aby na ně nedosáhla nejmenší sestřička. Kromě školních potřeb sešitů a 

učebnic se jiné knihy či papíry na kreslení v domácnosti nevyskytují. Respektive je jich stále 

nedostatek, pokud jsou, děti je okamžitě využijí „tvůrčím způsobem". Pokreslí je, složí čepice 

apod. S tužkami a pastelkami je to podobné, nedostávají se. 

Mišovi se školní přípravou a domácími úkoly pomáhal nejstarší bratr Pepa. Ten podle 

výpovědí dětí pomáhal se školou i Jirkovi a Barborce. Barborce pomáhá i Míša (druhý 

nejstarší syn). Sourozenci Míša, Jirka i Barborka uvedli otce jako osobu, která jim se školou 

pomáhala. Matku nejmenoval z dětí nikdo. Možná není bez zajímavosti upozornit, že děti 

hledaly pomoc vždy ob jednoho sourozence, nikdo neuvedl svého věkově nejbližšího 

sourozence. Pokud jsem měla možnost pozorovat děti spolu nebo v páru, dvojice nejbližších 

sourozenců spolu pevně držely ve hře a dovádění i ve rvačkách, ale jakmile došlo na „školní 

37 



dovednosti" (psaní, kreslení, počítání) stali se z nich konkurenti, kteří se navzájem posmívali 

a žalovali na druhého pětky a špatné psaní. 

Sourozenci z této rodiny jsou vcelku zvyklí na vzájemnou pomoc. Vzor a směr jakoby 

udával nejstarší bratr Pepa, kterému se podařilo absolvovat ZŠ a nyní je v učení. Tady si 

neodpustím určitou spekulaci. Pepův vlastní otec je Vietnamec. Nevím, zda se stýkají, zdaje 

jeho otec v Česku atd.. Ale vzhledem k naprosto jiné národnostní mentalitě Vietnamců mě 

v případě Pepy a jeho zvládnutí ZŠ (což je v podmínkách Masokombinátu výjimečné) napadá, 

že by původ otce mohla mít vkladném slova smyslu jistý vliv na určité osobností 

charakteristiky, které zvládnutí ZŠ umožnily. Zajímavou otázkou by bylo, zda a nakolik se 

chlapec s vietnamskou populací identifikuje a zda udržuje kontakty s příbuznými ze strany 

otce, popřípadě, zda otce vůbec zná. Ve škole mi třídní Jirky sdělila, že si na Pepu(nejstaršího 

bratra) pamatuje. Dodala, že na jeho připravenost do školy dbala hodně jeho babička. 

Děti tedy uváděly otce jako pomocníka se školou. Matku uvedly nepřímo v souvislosti 

s aktivitou, kterou bychom tam mohli zahrnout. Podle dětí matka hezky kreslí a naučila je 

kreslit různá zvířata a další drobnosti jako srdce, hvězdy a medvěda. 

Vztah ke školní kariéře dítěte 

Školní kariéra dětí a představy, co půjdou studovat dál je neodmyslitelně spojena se 

známkami, se školním prospěchem. Matka známky dětí nezná. Děti navzájem také nevěděly 

svůj prospěch. Orientační informací, zda to sourozenci jde či ne, je vysvědčení, které 

opravňuje k postupu do dalšího ročníku. Když se ptám Míši : „Jak to jde sestře ve škole? 

odpovídá mi: „Asi dobře, když postoupila do další třídy". Asi dvakrát jsem měla možnost 

velmi krátce mezi dveřmi pohovořit s otcem, jak jde dětem škola. „Špatně, neučí se", 

odpovídal. V kontextu celé rodiny i prostředí tato odpověď přes svou negaci obsahuje i dobré 

poselství. Ať už se jedná o alibistickou odpověď či rigidnost v odpovědi na podobné otázky, 

svědčí vyjádření otce o tom, že otec nějakým způsobem reflektuje pracovní výsledky ve 

škole. „Neučí se" v sobě nese skrytý nevyslovený dodatek „a to by měli". Tedy děti 

implicitně možná alespoň u otce zažívají, co se od nich ve škole očekává - výsledky, dobré 

známky. 

P: „ Míšo, co vízo ? " 

Míša: „ No čtyřka z češtiny a matiky, ale jinak dobrý. " 

P: „A ty Jirko?" 

Jirka: „ Já jsem měl 5 čtyřek. " 

P: „ A co, byl jsi spokojený ? " 
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Jirka: „Jo docela jo, jako že nemám ani jednu pětku. 

P: „A co rodiče, co Vám k tomu řekli ? " 

Jirka: „ Jako že dobrý, že postupujeme dál. Nejvíc mi ale nejde ta angličtina, to mi teda 

nejde...." 

P: „ Barborko, co ty? " 

Barborka:" Já jsem to měla dobrý. Jedna, dva, tři, čtyři, dva, dva, jedna. " 

Úspěch ve školní kariéře dětí je postup do dalšího ročníku. Jednotlivým známkám 

z předmětů rodina příliš nepřikládá význam. Otázkou je, zda si matka pod názvy jednotlivých 

předmětů jako je přírodopis, zeměpis, dějepis něco představí. Tedy potřeba informovanosti o 

školním prospěchu se v rodině smrskává do slov „ postupují versus nepostupují". 

V současné době ale orientaci v postupu či propadnutí stěžuje fakt, že podle nového 

školského zákona děti mohou propadnout jednou a pak už ne, pak musí být zapsáni do dalšího 

postupového ročníku. Jirka opakoval první třídu, nyní ve 4. třídě propadá z hlavních 

předmětů, ale postupuje dál. Jak jsem zmínila výše, je-li pro rodinu důležitý postup do 

vyššího ročníku a o známky se nestará, pak je pro rodiče Jirka školsky úspěšné dítě. Postupy 

má dané zákonem, což rodina netuší. Matka ani otec neví, že syn má individuální vzdělávací 

plán, podle kterého sotva zvládá učivo druhé, třetí třídy. Tedy v současné době informace 

„dobrý, postupuju" ztratila v obecné rovině jaksi svoji původní hodnotu. 

Matka na otázku, zda má představu, čím by děti mohly být, krčí rameny. Otec: „ Jestli 

se budou učit blbě, tak ničím. " 

Míša: „Já bych chtěl to, co má tady vedle Míra. " 

P: „ A co má? " 

Míša: „Jako opravář, ale není to automechanik, ale taky opravuje auta. 

P: „ Opravář zemědělských strojů? " 

Míša: „Jo, tak." 

P: „ A proč zrovna tímhle? " 

Míša: „Protože rádopravuju auta. " 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

Pokud se někdo nějakým způsobem vztahuje do budoucnosti, či přemýšlí o tom, co 

bude dál, jsou to v této rodině některé z dětí ( Pepa, který je v učebním oboru a Míša, který si 

přeje konkrétní učební obor). Domnívám se, že velmi cennou zkušeností pro děti je to, že otec 

chodí do práce. Vlastně se jedná při troše dobré vůle o klasický model, kdy povinností otce je 
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zabezpečit rodinu, vydělat peníze, povinností dětí je docházka do školy a plnění svých 

školních povinností a povinností matky je starat se o jídlo a vedení domácnosti. V rodině se 

jako v jedné z mála objevuje zkušenost s tím, že peníze se také vydělávají a nevyzvedávají 

pouze na přepážce na poště. Snad děti mají v otci vzor, že pracovat je také povinnost a 

nutnost. Tato zkušenost s pracujícím otcem může pak přirozeněji otevírat přemítání o tom, 

jaký je vztah vzdělání a pracovních příležitostí a klást si otázku, čím bych chtěl být já. 

Dá se říci, že v rodině probíhá paralelně odpovídající srovnávání povinností dospělých 

a dětí, kdy všichni nějaké mají. Táta s mámou musí chodit do práce a děti musí zase chodit do 

školy. Toto je zatím jediná rodina v Masokombinátu, kde jsem se já setkala s pracujícím 

otcem, který má stálé zaměstnání. f-j ( , • 

Uvědomuje si rodina vyšší společenskou prestiž základní školy, kam všechny děti 

dochází? Myslím, že do jisté míry ano, protože dobře ví, že dětí, které chodí do běžné školy, 

je minimum. Její rodina s pěti dětmi na základní škole je v rámci Masokombinátu naprostou 

výjimkou. Podle slov paní učitelky se bránili přestupu Jirky na základní školu praktickou, ale 

nejsem si jista, zda hlavním důvodem nebyla snaha udržet všechny děti pohromadě proto, že 

je to prostě provozně jednodušší, než důvod, že by si rodiče pro Jirku přáli vzdělání výhradně 

na základní škole. Bylo již zmíněno, že rodiče preferují mít co nejvíce dětí v jedné škole. 

Dává rodina do vztahu vzdělání a možnost vymanění se životu v ghettu? Nevím. Nic, z čeho 

bych na toto mohla usuzovat, se v rozhovorech neobjevilo. 

Téma vzdělání a téma škola do rodiny přinášejí děti. Rodiče jsou spíše přinuceni 

reagovat na skutečnost, před kterou je staví škola či školní potřeby dětí. Respektive rodiče 

těchto dětí spíše odmítají na školní záležitosti dětí jakkoli reagovat. 

6.1.2 Rodina paní Bodorové 

Rodinní příslušníci: 

Otec - nezaměstnaný 

Matka - nezaměstnaná 

Sára - 6 let 

M í š a - 1 2 let, ZŠ 

Pamela - 13 let, ZŠ praktická 

Kontakt s rodinou jsem navázala přes jejich šestiletou dcerku, která chodila do předškolní 

přípravy organizované kladenským střediskem přímo v budově Masokombinátu. 
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Rodina paní Bodorové bydlí ve třetím patře, kde má v pronájmu byt 2+1. Větší pokoj je 

zařízen jako obývací, v menším mají děti zařízený svůj dětský pokojík. Mezi oběma pokoji se 

nachází kuchyňka. Byt je zařízen velmi hezky. Obývací pokoj zdobí spousty deček, které jsou 

i na křeslech, na zemi leží pěkný koberec. Ostatně koberce jsou v tomto bytě všude, i na 

chodbě, což jsem nikde jinde neviděla. V dětském pokojíku jsou dvě palandy a jedna postel. 

Děti zde mají poličku s knížkami. Jejich tam pár, ale jinde jsem nic takového nezahlédla. V 

dětském pokoji má místo také ptáček - andulka. Také zde vládne pořádek. Vzhledem k tomu, 

že pokoj obývají tři děti je tak velký pořádek skoro až „divný". V ghettu rodina bydlí 6,5 

roku. 

Vzhledem k tomu, že bydlí ve třetím patře a jejich byt je v místních podmínkách opravdu 

krásný, tak to opět posiluje lepší status rodiny v rámci budovy. Matka uvedla, že jí tady 

někteří nadávají „gádžovko". 

M: „Já nevím proč, dřív jsem bydlela v hezkém a čistém paneláku se samými „gádži". Taky 

jsem říkala, že je tady hrozný bordel a špína. Já jim to totiž pořád řikám." S bytem je 

v zásadě spokojená, ale ne na tomto místě. Dvakrát jim podpálili dveře. Mají strach, protože 

neví, kdo to udělal. 

Matka také souhlasila s rozhovorem a též svolila k nahrávání na diktafon. U našeho 

rozhovoru byla přítomna Sára (nejmladší) a asi od půlky i Pamela (nejstarší dcera). Obě dcery 

občas do rozhovoru zasáhly, nebo jsem se jich konkrétně na cosi zeptala. Nikdo další, ani 

žádné dítě ani soused během rozhovoru nepřišli. Během rozhovoru se malá Sára párkrát na 

matku obrátila s nějakými maličkostmi. Matka i malá Sára byly od začátku družné. Matka 

udělala kávu a povídaly jsme si. 

Matka je dlouhodobě nezaměstnaná, otec také. Oba pobírají sociální dávky. Jsou to 

manželé, všechny děti jsou jejich vlastní. Matka má dokončenou základní školu praktickou, 

není vyučená. Otec také vycházel ze základní školy praktické a nastupoval do učebního oboru 

kovář, který ale těsně před koncem vzdal. 

Rozhovor jsem nechala plynout. Na základě předešlé zkušenosti jsem se nesnažila držet se 

předepsané kostry rozhovoru. Matka mluvila česky velmi dobře, vyjadřovala se bez 

problémů, což jsem byla velmi ráda. 

S otcem jsme se několikrát viděli, ale vyměnili jsme si pouze pozdravy. Více jsem s ním 

nemluvila. Jako u předešlé rodiny připojuji informace o školách, jaké děti v současné době 

navštěvují. Nejstarší dívce Pamele je 13 let. Pamela přestoupila v šesté třídě základní školy 

na základní školu praktickou, a to na doporučení ředitelky a speciální pedagožky základní 

školy. Pamela byla do 5. třídy v projektu „integrační program pro žáky s mentální retardací 
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na základních školách". Pak šestým rokem začala plnit školní docházku na základní škole už 

mimo program. Ve škoJ»jačal$ být výrazně neúspěšná. Poté přestoupila na základní školu 

praktickou, kde je i nyní. Mišovi je 12 let. Jednou propadl v 1. třídě, nyní je v šesté třídě na 

základní škole. Nejmladší dívce Sáře je 6 let. Minulý rok nastoupila první třídu, ale po měsíci 

ze školy odešla s odkladem povinné školní docházky. Nyní navštěvuje jednou týdně školku, 

kterou organizuje sdružení Pomoci ohroženým dětem přímo v ghettu. Do běžné školky ve 

městě nikdy nechodila. 

Jazyk v rodině 

Rodiče znají romský jazyk, ale s dětmi mluví jenom česky. Matka mluví bez 

typického přízvuku, tedy i řeč a výslovnost dětí je dobrá. 

M: „My s dětmi mluvíme česky, romsky ne. Oni tady vždycky přijdou a ptají se, co to 

znamená. " Odpovědi se stejným obsahem jsem dostala ve všech rodinách, kde přišel problém 

jazyka na přetřes. Předpokládám, že slova, které se děti mezi sebou učí na chodbách baráku 

nepatří do zlatého fondu romštiny. Otázkou je, zda se normální romština nevytrácí mnohem 

více, než bychom předpokládali a nehrozí její vulgarizace mezi romskou mládeží, jejichž 

rodiče sice mluví, ale často ji záměrně dětem dále nepředávají. Tímto postojem v podstatě 

rodiče přispívají šíření pochybné romštiny, kterou si děti vytvářejí z útržkovitých znalostí. 

Velmi nepříjemným důsledkem by byla i ztráta jazykového citu pro romštinu. 

Kontakt se školou 

Vzhledem k tomu, že matka byla kontaktní a chtěla o tématu hovořit, poskytla mi 

hodně informací. 

Sára byla vrácena z první třídy s odkladem. Matka i dcera byly velmi zklamané. 

M: „ Bylo to pro nás velké zklamání. Sára do školy moc chtěla. " Přestože že matka tvrdí, že 

hlavně dcera to oplakala, domnívám se, že právě matka z toho byla velmi nešťastná. Vždyť 

role školáka je pro dítě a rodinu tak významná právě tím, že dítěti dodává více společenské 

Prestiže a rodině potažmo také, zvláště když dítě z tohoto prostředí nastoupí na běžnou 

základní školu, což byl i tento případ. Domnívám se, že nástup nejmladšího dítěte na základní 

Školu měl být v tomto případě i jistou kompenzací za to, že nejstarší dcera musela v 6. třídě 

Přestoupit z běžné ZŠ a ZŠ praktickou, s čímž se matka dodnes potýká. Tu samou školu, kam 

nastoupila nejmladší dcerka a ze které musela Pamela odejít, rovněž navštěvuje nejstarší bratr 

Míša. 

Matka svou výpovědí zpochybňuje důvody pro které byl navržen odklad. 
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M: „Prý, že ji nemůže radit, že je pomalá.. " Matka se domnívá, že odklad nebyl nutný a 

učitelky Sáru špatně odhadly. Domnívám se, že jde o interpretaci matky, která jí pomáhá se 

s touto skutečností vyrovnat a dát vinu někomu jinému. 

Matka pak uvádí: „ ... prostě řekla, že je pomalá, ale jako já nevím, já jí určitě naučím 

víc doma, než ona ve škole. " Z kontaktu se školou je matka roztrpčena a zpochybňuje 

schopnosti učitelky, která její dceru odmítla. Jako další potvrzení toho, že dcera je samostatná, 

říká: „A to já sejí nevěnuju, třeba když vařím. Já jí to prsknu na stůl a napiš si, co tě napadne 

to udělej, nejsi ve škole, když to uděláš špatně, tak se to udělá znovu. Prostě se musí 

osamostatňovat." Matka odmítá názory a rozhodnutí školy o odkladu. Svými výroky také 

devalvuje úroveň školy a učitelů, když zvládne jejich práci „u kuchyňského stolu". 

Matka také uvažovala o tom, že příští rok zapíše Sáru na jinou školu, než na tuto 

první. Ale pak návrh vzala zpět. Pravděpodobně zde hraje roli opět to, že školu navštěvuje 

starší bratr, který by se o ní mohl ve škole postarat a vodit ji do školy i zpátky domů. Na 

druhou stranu ale matka školu vlastně měnit nechce. Vždyť si myslí, že tato škola je velmi 

dobré úrovně. 

M: „ Ta čtyřka, to je dobrá škola, myslím, že skoro ta nejlepší na Kladně, jsou tam takový ty 

lepší děti z lepší vrstvy, než "Ta zvláštní, ta není špatná, akorát je o něco pomalejší, že jo. 

A zase se mi to nelíbí, protože je tam moc našich. " 

P' „ Jako moc romskejch dětí? " 

M: „ Jo. A z jednoho důvodu, že vlastně v základní by měla větší šanci, než z té zvláštní. " 

Ve vyprávění matky je rozpor ve vztahu ke škole. Na jednu stranu je prestižní a chce, 
aby Sára chodila tam, na druhou stranu dělá trochu drahoty. Domnívám se, že matka má 

obavy z toho, jak bude vypadat školní kariéra nejmladší Sáry. Bojí se, zda bude úspěšná, zda 
s e jí povede nástup do 1. třídy v příštím roce. Matka ZŠ praktickou neodsuzuje, ani nemůže, 
vždyť tam chodí její dcera Pamela. Ale má proti ní výhrady. 

Matka má za sebou nepříjemnou zkušenost s přeřazením její dcery Pamely ze 4.ZŠ 
n a základní školu praktickou. U Sáry se možná obává, aby se přeřazení neopakovalo. 

Přeřazení Pamely vnímá jako velkou křivdu, které se škola dopustila. V podstatě pro ni tento 

Přestup představuje velké zklamání nad průběhem školní kariéry. Důvodem zklamání může 
být ztráta jisté výjimečnosti svých dětí, kdy dcera „spadla" na úroveň většiny. Z 
Celého rozhovoru vyplývají následující atributy dobré školy: 

• Jsou tam lepší děti z lepší vrstvy. 

• Tempo ve škole je rychlejší (ZŠ praktická je pomalejší). 

• Je tam málo romských dětí. 
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• Ze základní školy má větší šanci vybrat si učební obor, který jí bude bavit. 

• Základní škola dává větší rozhled. 

Paní B. má velmi jasnou představu, jak vypadá dobrá škola a jaké jsou její výhody. 

Domnívá se, že se základní školou praktickou má Pamela rozhodně menší šanci jít na lepší 
učební obory. Je zajímavé, že nejen v tomto rozhovoru byl uveden znak dobré školy „malý 

počet romských žáků". Znak vyjadřuje, že je dobré držet své dítě dál od ostatních romských 

dětí, ale na druhou by tam pár romských žáků být mělo. Žádný romský žák je také špatně. 

Tato ambivalence v představě dobré školy se objevila ještě v jiném rozhovoru. S tvrzením „je 

tam málo romských dětí" souvisí i další poznámka matky o dobré škole „jsou tam lepší děti 

z lepší vrstvy". Pokud obě tvrzení spojím, tak ukazují, že lepší děti z lepší vrstvy nejsou děti 

romské. 

Za zmínku stojí i další znak dobré školy „větší výběr učebních oborů". Matka vůbec 

neuvažuje o studiu střední odborné školy. Neuvažuje o střední škole jako o reálné možnosti, 

ale ani jako o nereálné. Vůči této možnosti pokračování studia se vůbec nevymezila. Jakoby 

středoškolské vzdělání nebylo určeno pro romské žáky. Možná je v tom strach a ostych 

myslet na tak vysoké vzdělání pro své děti nebo odhad reálných možností dítěte. Možná je 

důvod mnohem banálnější, možná rodiče nemají vůbec konkrétní představu o systému 

vzdělávání a jeho možnostech. Z vlastní zkušenosti znají základní školu a v lepším případě 

odborné učiliště. Další stupně vzdělání, byť teoreticky, mnozí z nich neznají. 

Třídní kolektiv 

Matka má přes děti poměrně dostatek informací o tom, jak se jim žije v třídním 

kolektivu. O jejich vztazích ve třídě mě během rozhovoru vypráví. Ví, zda mají kamarády, 

s kým sedí nebo kdo jim ubližuje. 

Pamela i Sára se na 4. ZŠ setkaly s ubližováním se strany spolužáků. Matka se stavěla 

dost kriticky k chování učitelů, kterým to obě dcery říkaly. Učitelé oznámenou situaci podle 

matky neřešili a neuměli se zastat dětí č i j e proti dalším útokům ochránit. 

Pamela měla problémy se spolužáky při nástupu do ó.třídy. 

M: „ První den jí vyhrožovali, že jí oběsej a kreslili obrázek. " Pamela i matka se domnívají, 

že to udělali proto, že je Romka. První obranou Pamely bylo, že vše oznámila učitelce, která 

ale celou záležitost nevyřešila tak důkladně, jak ony očekávaly. 

M: „ Prý kdyby se to opakovalo ještě jednou, tak já mu domluvím. Když Vy mu nedomluvíte, 

tak já to z něho vymlátím. " 
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M: „ Holka prišla doma a byla hysteričná, že už prosté do školy nejde a že má strach." 

Nyní Pamela říká, že už se nebojí, protože se naučila bránit se proti urážkám. Její 

obrana spočívá v tom, že urážku oplatí fackou. 

Pamela: „Já jsem na ně vyskočila, já se nebojím... " 

M: „ Ona se prostě už potom nedávala. " Táta jí taky řekl, že rány musí vracet. " 

Podobné zkušenosti s fyzickým napadáním či vyhrožováním měla i Sára při nástupu 

do 1. třídy. Sára ze začátku incidenty tajila. Matka na to přišla sama, když si všimla malých 

modřinek, které, jak postupně zjistila, byly od štípání. První ji ubližoval chlapec 

z Masokombinátu. Posléze Sára zažívala posměch kvůli své obezitě. Matka dále říká: 

M: „Tak jsem vlítla za tou učitelkou a právě šly dolu, už k šatně a říkám jí „ já s tím půjdu 

k doktorce a ona může tvrdit, že já jí doma týrám". Děti pošťuchujou, štípou/nadávaj jí. Kde 

jste v tu chvíli? " 

P: „ A co vám řekla ? " 

M: „ No vidíte, že tady není sama. Že jich tady mám od Vás pět. " 

P: „Jak od Vás pět ? " 

M: „ Ze jich tam bylo jako pět romských dětí. Tak jsme zakročili tim, že jsme to řekli staršímu 

klukovi Mišovi. Mišo choď o přestávkách o patro vej š dívat se na Sáru .., že jí tam děti 

pošťuchuj ou.... Chodil za ní Míša a „Sáro někdo Ti něco dělá?". Všichni koukali. Paní 

učitelka říkala, vy jste sem posílala vždycky bodyguarda... Ne, jenom hlídá svojí mladší 

sestru. To má výhodu. " 

Matka a rodina se snaží přebírat ochranu svého dítěte ve škole do svých rukou. Škole, 

či učiteli nevěří, že by se důrazněji uměli jejich dítěte zastat. Naopak při setkání s učitelkou 

matka slyšela skrytou ironickou poznámku „mám jich tu od Vás pět". Učitelka v té chvíli 

nehodnotí děti jednotlivě, kdy je ke všemu jednomu z nich ubližováno, ale jakoby se s výtkou 

obracela na matku, že když tu má skupinku malých cigáňat, tak víc dělat nemůže a není čas se 

někoho zastávat. Sáru v té době trápila česká holčička, ostatní romské děti s tím neměly vůbec 

nic společného. Všech pět dětí ani nebylo z Masokombinátu, kdy by se učitelky poznámka 

zdála relevantní alespoň ve vztahu k místu bydlení. Je jasné, že učitelka mířila v podstatě na 

barvu pleti a etnickou příslušnost. Otočím-li to, že bílá matka přednese podobnou stížnost a 

učitelka jí odpoví „ mám jich t»/od Vás dvacet pět", zdá se být odpověď naprosto absurdní. 

Vztahy k učitelům 

Negativně se matka vyjadřuje o učitelích v souvislosti s odkladem školní docházky u 

dcery Sáry. Učitelé špatně odhadly její znalosti, tedy nejsou to příliš velcí odborníci. 
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Negativně se vyjadřuje i o ředitelce a speciální pedagožce na 4. ZŠ, které jí doporučily 

přestup Pamely na základní školu praktickou. Uvádí, že její dceru na této škole nechtěly. 

M: „Ještě mi poslali dopis, že je detardovaná. Tak to mě úplně vytočilo. Tak jsem si zašla do 

školy a ředitelka i zástupkyně se omlouvala, hlavně ona. Já jim řekla, že kašlu na to Vaše 

omlouvání, prostě jí tady nechcete. Stejně tady nemá kamarády, stejně ji kamarádi 

vyhrožujou. ...já se domluvím s paní Tomanovou, jestli by se neuvolnilo místo v 6. třídě a ona 

šijí tam vzala." 

Jak jsem uvedla v úvodu o rodině, Pamela byla do 5. třídy v integračním programu pro 

žáky s mentální retardací. Pak nastoupila do běžné 6. třídy, kterou nezvládla a škola navrhla 

přeřazení na ZŠ praktickou. Objektivní fakta, že dívka má vážné problémy se čtením a psaním 

není matka ochotna připustit a viníky celé situace našla ve vedení školy a speciální 

pedagožce, které obviňuje z nepřátelského postoje vůči dceři. 

V kontaktu s učiteli ze základní školy praktické (současná škola Pamely) matka 

mnoho není. Spoléhá se na vyjádření dcery, že učitel je hodný. 

M: „Já za Pamelou do školy moc nechodím, tam jsem zatím byla jednou" 

Dobře se vyjadřuje o učitelích svého syna Míši, který je v 5. třídě na 4. ZŠ. Třídního 

učitele znají z původní školy, kam Míša chodil. Shodou okolností učitel přestoupil na 4. ZŠ, 

kde se s Míšou opět setkali. 

M: „... to je v pohodě, on tam má svýho učitele z tý 13. ZŠ, takže se znaj, tak je to v pohodě. " 

Líbí se jí spravedlivý přístup k žákovi. Oceňuje, že učitel dává dětem „druhou šanci" 

v opravě známek. Jako vynikající hodnotí učitelku z dyslektické třídy, kam Míša také chodil. 

M: „ Tam jsem se seznámila s učitelkou. Ta byla strašně mlaďonká, ale vynikající. Taky 

taková vstřícná, tak jsme ho tam dali, tam bylo asi 7 dětí. To šlo perfektně. Pak přešel na 

čtyřku." 

Vztahy s učiteli má matka běžné. Má své oblíbené učitele, ale také některé zatracuje. 

To je přeci normální. Je dobré si uvědomit, že je důležité, že nějaké vztahy vůbec má. Dalším 

pozitivem je, že nejsou pouze záporné. Je schopná na škole rozlišovat kladné i záporné 

stránky. 

Domácí příprava 

Pokud matka školní látce rozumí, tak pomáhá ona. 

M: „ Michal chodí spíš ta tátou. Rozumějí si spolu víc. " Pokud neumí pomoci ani jeden z nich, / 

napíší učiteli, že se omlouvají, ale že „tomu nerozumí". Školní věci, učebnice mají děti 

v pořádku a vzorně připravené v tašce. Matka ve svých odpovědích říká, že se Sárou 

procvičují příklady a látku do školy. Nemohu posoudit, jak moc je to pravda. Faktem je, že mi 
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matka ukazuje kartičky s písmeny, které sama vyrobila a které se Sára učí, jak z toho skládají 

slova. Rodiče vědí, že domácí příprava ke škole patří. Snaží se i uplatňovat různé postupy 

domácí přípravy jako je vysvětlování, pomoc s úkoly. Koneckonců patří sem i písemná 

omluva učiteli. Matka se zřejmě nejvíce věnuje malé Sáře, aby zvládla vstup na základní 

školu. Nikdo nezmiňuje, že by se doma připravoval s Pamelou, či jí byl jinak nápomocen ve 

školních úkolech. Je důvodem to, že chodí na praktickou školu, která je „lehčí" a Pamela ji 

zvládá nebo se jen rodiče domnívají, že Pamela pomoc nepotřebuje vzhledem ke snadnějšímu 

učivu? 

Matka je v záležitostech kolem školní přípravy opravdu aktivní. Pro svoji nejmladší 

dceru si domluvila „domácí konzultace" od Střediska pomoci ohroženým dětem a každý 

týden k ní dochází studentka, která se Sárou pracuje. Pro Míšu zajistila doučování češtiny. 

Pamela měla sama o doučování velký zájem, také se chtěla s někým učit, když k oběma 

sourozencům někdo chodil. Pamela se pak chodila pravidelně doučovat společně s Míšou. 

Vztah ke školní kariéře dítěte 

Matka by chtěla, aby Pamela šla na kuchařku. Přesvědčuje jí argumentem, že s tímto 

oborem práci najde všude (v hotelov nemocnici...). Dcera má však jinou představu, chtěla by 

se přihlásit na učební obor kosmetička. Matka si uvědomuje omezený výběr učebních oborů 

ze ZŠ praktické, proto dceru v její představě opravuje. 

M: „ Chce jít na kosmetičku, já bych jí ráda viděla jako kuchařku. Já nevím, jestli to půjde z tý 

zvláštní na tu kosmetičku. " 

M: (o synovi) „ .. on ví, no přemejšlí o třech variantách, že by šel na zedníka, automechanika 

nebo kuchaře číšníka. Vono co by ho bavilo, všechny ty tři zaměstnání by byly fajn, všechny 

jsou dobrý, všechny by ho uživili. Nej větší kritérium pro matku ve výběru oborů je, aby ho 

vybraný obor uživil.. „ aby nemusel zůstat doma na podpoře ". 

„Řekli jsme si, že je nebudeme utlačovat, ať si každý vybere sám, co ho baví", říká matka. 

Matka má ale vlastní představu o tom, jaké obory by se pro Pamelu hodily víc, než 

obor kosmetička, který si Pamela přeje. To samé je u Míši. Tedy snaží se korigovat představy 

dětí a zároveň jim dát možnost výběru. Na tom není nic divného, naopak. Zarážející je ale už 

prosba matka, zda by Pamela mohla studovat dva ročníky školy najednou. 

M: „Paní Pekárková, nevíte, Pamela bude vycházet v osmý nebo devátý třídě? " 

P: „No jestli nepropadla, tak určitě v 9. třídě, protože docházka je teď devět let. " 

M: „Prejjde udělat osmou a devátou třídu najednou.. " 

P: „ To asi moc ne. " 
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M: „ Tam na třinácce (pozn.ZS praktická) prej j o, když má dobré výsledky. Ona už nechce 

tak dlouho chodit, ona by chtěla do učení. " 

P: „Normálně by měla vycházet v 15 letech. " 

M:„Ježiši v 15 letech, a pak to učení má do ... " 

P:„Do 18 let, když bude na 3 roky.. " 

M:„ To je hrozný, tak dlouho. " 

O Pamele a výše uvedeném dotazu jsem si povídala s ředitelkou ZŠ praktické a jejím třídním 

učitelem. 

Ředitelka: „ upřímně., u Pamely se hodně přihlíží k její snaživosti, u nás je jako dobrá. Ale 

dva ročníky to rozhodně ne, na to nemá. Teoreticky by to šlo, ale stejně dříve než po devíti 

letech odejít nemůže...". 

Třídní učitel: „ Pamela je opravdu snaživá, ale čte skoro bez porozumění. Vynechává slova, 

přehazuje a opravdu má velké problémy s tím říkat, co čte. V matice vůbec nezvládá slovní 

úlohy... " 

Přepisy rozhovoru s matkou jsem uvedla pro ilustraci, že matka je ochotná s dcerou 

diskutovat o tom, jak dlouho bude chodit ještě na základní školu. Dokonce pak reálně zvažuje 

možnost, zda by dcera mohla studovat dva ročníky najednou, aby vyšla dříve. Osobně mě to 

velmi překvapilo. Vždyť je to v podstatě absurdní diskutovat s dítětem o zkrácení docházky, 

jen proto, že by chtělo jít nějak jinam. Možná zde hraje roli odlišný přístup k dětem. K dětem 

rodiče přistupují mnohem více jako k partnerům a mnohem více respektují či tolerují jejich 

vlastní vůli. Ale stejně možná může jít o diskuzi založenou na neznalosti matky o délce školní 

docházky a v podstatě o špatně odhadnutých schopnostech své dcery, která rozhodně nemá 

kam pospíchat. Není divu, že normální délka studia vedoucí k výučnímu listu ji až děsí. Ona 

sama vyšla ze školy již ve 14 letech. Jak je to tedy s její touhou po výučním listě a zároveň 

spěcháním ze školních lavic ? 

Myslím, že důvodem tohoto rozporu je vlastní nedostatečná zkušenost, co všechno 

obnáší dosažení nějaké profesní úrovně a chybějící základní představa o tom, jak takové 

vyučení vypadá a trvá. Na základě tohoto rozhovoru si uvědomuji, že již v prvním rozhovoru 

byl v jedné pasáži skryt motiv Pamely ukončit školu co nejdříve a jít do učebního oboru. 

„Kdyby mi nevyšla ta kosmetička, tak bych šla na tu kuchařku. Já vystupuji s jednou holkou 
stejně, ona vystupuje ze sedmý a já z devátý a ona se jde vyučit na kuchařku. 

Domnívám se, že poselstvím tohoto výroku je, že na kuchařku se dá jít i ze sedmé 

třídy, tedy ze základní školy můžu odejít i dřív a přesto se můžu vyučit. Pamela se touto 
možností až příliš nebezpečně zabývá. Proč tak moc chce pryč ze základní školy? Proč tak 

48 



pospíchá do učebního oboru? Možná je učební obor už trochu světem dospělých, možná je 

lepší říkat „chodím na učňák" než „chodím na třináctku". Vzhledem k tomu, jak moc si matka 

přeje, aby dcera nastoupila do učebního oboru, tak se možná tlaku dcery ani příliš nebrání... 

Možná má matka jinou představu běhu života. Tím myslím, zda začínat samostatný život 

v osmnácti, sice s výučním listem, není pro matku pozdě. Možná by se v tomto věku dívka 

měla připravovat už na partnerství, sňatek, mateřské povinnosti a kapitola školní kariéry by 

už měla být dávno uzavřená. 

Podobnou zkušenost, kdy si chlapec „vybral", že už nechce nikam chodit, jsem 

zaznamenala i v rodině paní A. Ta mi jeho rozhodnutí oznámila jako špatnou zprávu, ale 

s dodatkem, že když nechce, tak ho nikdo přinutí. Patnáctiletý hoch odmítl nastoupit do 

učebního oboru. Proč akceptují rodiče i takové rozhodnutí? Zkouší dítě k nástupu do školy 

přinutit? Jak je možné, že pokud se nejedná o asociálního jedince, jednoduše se rozhodne 

školní kariéru ukončit a tak nebýt ničím? 

V Ghettu až na výjimky mají muži základní vzdělání, často neukončené, žijí léta na 

podpoře. Přesto i oni si nacházejí partnerky, zakládají rodiny, mají kde bydlet. Tedy jejich 

životy se také obešly bez vzdělání. 

Domnívám se, že za benevolencí rodičů k rozhodnutí jejich dětí opustit školu, se 

může skrývat vlastní bezradnost v oblasti vzdělání a profese a navrhnutí adekvátních řešení. 

Z rozhovoru s paní Bodorovou vyplývá, že matka si přeje, aby se děti bezpodmínečně 

vyučily. Jaké jsou výhody výučního listu, které matka uvádí ? 

M: „hodně veliké", 

• „ bez výučního listu je nikde nevezmou " 

• „ mohou najít práci" 

• „ budou mít peníze " 

• „ nebudou se flákat doma " 

• „ nemusím mít strach, kde jsou " 

• „ budou si vážit peněz, protože to budou vydřené peníze " 

• „ byla bych strašně hrdá " 

Shrnu-li argumenty, které matka uvádí, je evidentní, že výuční list znamená práci a 

peníze. Ale také jistotu, že děti budou mít nějakou smysluplnou pracovní náplň. Je v tom 

obsažen zdravý úsudek, že děti se mají osamostatnit a jednou z domova odejít. Možná tento 

výrok jde i dál, a to k založení a zaopatření vlastní rodiny a tak i jistoty, že tu bude někdo, 

kdo se o rodiče ve stáří postará. Možná, že je výuční list dítěte jistotou v budoucnu i pro 
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samotné rodiče. Výrok „byla bych strašně hrdá", svědčí o velké důležitosti dosažení 

vzdělání. Výučním listem jakoby se zvedala společenská prestiž celé rodiny a potvrzovala se 

dobrá výchova rodičů. Tento výrok jde proti zjednodušujícím výrokům, že Romové 

nepřikládají vzdělání hodnotu, obzvláště když vzdělání nese „plody" až v nejisté budoucnosti. 

Matka také říká „když už jsme nezvládli nic my s tátou, tak děti. " V případě těchto rodičů je 

ve snaze dovést děti k úspěchu přítomna kompenzace vlastního selhání a možná i nějak 

kompenzovat „ osobní špatný příklad" (nejsem asi tak špatný, když mám chytré děti). 

Paní Bodorová řeší, řekněme, rodičovské dilema. Předesílám, že toto dilema se objeví 

ještě v dalším rozhovoru. Běžný rodič chce být pro dítě dobrým a vedoucím příkladem, který 

se dítě snaží napodobovat. Rodiče sami vedou často děti k napodobování svých životních rolí 

a příběhů. Vyvoláním rodičovského dilematu se rodiče snaží pozitivně ovlivnit průběh školní 

kariéry. Rodiče se vlastně před dětmi prezentují jako lidé s tragickými příběhy, kterým je 

potřeba se vyvarovat. 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

V případě této rodiny se tato problematika s tématem předchozím dost prolíná. Jelikož 

matka klade důraz na školní kariéru dětí a v těsné spojitosti hned uvádí obory, které by se pro 

děti hodily, je jasné, že dosáhnout patřičného vzdělání je pro rodinu velmi důležité. Matka 

v souvislosti s nedostatečným vzděláním litovala také sama sebe. 

M: „Já jsem to nezkusila. Já jsem to prošvihla. Tak prostě z toho důvodu, když rodiče to 

nedokázali, tak aby se to povedlo jim. " „ ... já jsem v tý době měla šanci, ale dneska ty děti 

mají ještě vetší šance. " Podobně se vyjadřuje i o nedokončeném vzdělání manžela. 

M: „ Táta je vyučený, no málo mu scházelo, ale on si to zkazil. " 

Možná, že toto hlasité přiznání a reflexe vlastního selhání, za které i teď pykají, se 

v rodině odráží jako skrytá motivace k lepšímu vzdělání a k dosažení výučního listu u dětí. 

Rodiče se vlastně záměrně prezentují jako ti, kteří selhali a kterým se to nepovedlo. Dalo by 

se říci, že ze sebe udělali pro děti „špatný příklad", aby tyto jasně věděly, čeho se mají 

vyvarovat. Podle výpovědi matky rodiče očekávají a chtějí, aby je děti se svými výsledky 

„překonaly". 

Problém je, že děti mají zkušenost, že i bez vzdělání a práce člověk může nějak 

existovat. Vždyť jejich rodiče jsou toho příkladem. Matka i otec jsou doma, nemusí chodit do 

práce, nějaké peníze za měsíc stejně dostanou.V podstatě děti vědí, že když bude nejhůř, 

dopadnou jako jejich rodiče a to pro ně nemusí vždy vypadat jako tragédie. 
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V této rodině chybí zkušenost s někým, kdo se snaží trvale pracovat. Ani matka ani 

otec v tomto směru příkladem nejdou. Oba zkoušeli různé brigády, ale nikde delší dobu 

nepracovali. Matka uváděla, že pracovala dva dny v Tescu. Práci hodnotila jako velmi 

náročnou a těžkou, za malou mzdu. Uváděla zdravotní potíže, které se jí při práci zhoršily. 

Dalším problémem, který matka zmiňovala, bylo nechat tři děti doma samotné. Rodina má 

špatnou zkušenost s bezpečím v ghettu. Matka se bojí opouštět byt a nechávat vše bez 

dozoru. 

Rodina v podstatě nemá zažitou nebo vyzkoušenou vazbu, že pokud má člověk 

vzdělání, je například je vyučen, má větší šance být zaměstnán. Soudím, že pokud se rodiče i 

bez této elementární zkušenosti, která jim chybí, snaží u potomků vzdělání docílit a dokonce 

plánují jejich budoucí zaměstnání, je to ohromný posun dopředu a především šance pro děti. 

Na druhou stranu je to velmi problematické, jelikož rodiče se snaží předat dětem určité 

hodnoty, které sami nemají osvojené, tedy musejí v předávání hodnot a ukazování jiné cesty, 

než je ta jejich, nutně tápat. Velmi negativním dopadem, který jsem už zmiňovala zůstává, že 

tyto děti neznají jiný rodinný příjem, než jsou sociální dávky a neznají jinou realitu a jiné 

podmínky než ty, které nabízí život v rámci sociálně vyloučené lokality - ghetta. 

6.1.3 Rodina paní Ridajové 

Rodinní příslušníci: 

Otec - nevyučený, nezaměstnaný 

Matka - nevyučená, nezaměstnaná 

Dcera 21 let - nevyučená, nezaměstnaná 

Syn 20 let - zedník, zaměstnaný ! ~ 

Syn 17 let - nevyučený, nezaměstnaný 

Syn 14 let, ZŠ praktická 

Syn Honza 13 let, ZŠ praktická 

Dcera Sára 8 let, ZŠ praktická 

Dcera Irenka 7 let, ZŠ 

Kontakt s rodinou jsem navázala opět přes jejich dcerku Irenku, která chodila do 

předškolní přípravy organizované kladenským střediskem přímo v budově Masokombinátu. 

Rodina paní Ridajové bydlí v prvním patře, kde obývají 1+1. Byt se tedy skládá z pokoje, 

který plní funkci jak obývacího pokoje tak i společné ložnice. Kuchyně je příliš malá na to, 
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aby mohla být obytná. V bytě je ještě místnost, která je velmi malinká, kde je jedno místo ke 

spaní. Možná, že je to předělaná komora, přesně nevím, tuto místnost jsme neviděla. Obývací 

pokoj je zařízen nábytkovou stěnou, která se již trochu rozpadá. Podél jedné stěny jsou 

válendy nad sebou, dále je tam rozkládací gauč, na kterém se během dne sedí. U gauče je 

malý konferenční stolek. Nevím, kde všude je využíváno místo ke spaní, ale devět ani osm 

postelí jsem tam nenapočítala. Obývák je ozdoben květinami, různými soškami a velkým 

obrazem Panny Marie s Ježíškem. V místnosti vládl pořádek, dojem byl ale trochu setřený 

sotva funkčním starým zařízením. Nedovedla jsem si chod domácnosti při devíti lidech 

prakticky v jedné místnosti představit. Pravděpodobné to funguje tak, že doma se zdržují 

nejvíce malé děti a zbytek sourozenců tráví hodně času venku. U této rodiny nevím, jak 

dlouho v ghettu žijí. Rodina je v Masokombinátu jedinečná tím, že jeden jejich syn je 

vyučený a má práci. Je to v podstatě zářný příklad pro ostatní. Ale z dalšího textu bude 

vyplývat, že mladý muž je za svoje stálé zaměstnání také některými lidmi odsuzován. V rámci 

širšího kontextu to bude vysvětleno později. 

Jejich bytové podmínky jsou na hranici snesitelnosti. Jsou spřízněni s rodinou v přízemí, 

která bydlí v jedné místnosti (cca. 1 5 - 2 0 m2) se šesti dětmi. Tady jsou už podmínky opravdu 

naprosto zoufalé. Tato rodina v přízemí je považována za jednu z nejslabších rodin, v očích 

mnoha obyvatelů za jednu z nej horších. Příbuzenství s nimi možná ubírá mojí rodině 

v prvním patře příčky na tamním společenském statusu. 

Matka souhlasila s rozhovorem a nevadilo jí, že si rozhovor chci nahrávat. U našeho 

rozhovoru byla přítomná Irenka, chvílemi otec nebo nej starší dcera. Nakonec jsme k mému 

velkému překvapení zůstaly samy. To se stávalo opravdu výjimečně. 

Matka je dlouhodobě nezaměstnaná, otec také. Oba pobírají sociální dávky. Jsou to 

manželé, všechny děti jsou jejich vlastní. Matka má dokončenou základní školu praktickou, 

není vyučená. Otec také vycházel ze základní školy praktické a není vyučen. 

Rozhovor jsem opět nechala volně plynout. Matka mluvila česky dobře. Občas měla 

s vyjádření potíže, ale dovedla si poradit. S otcem jsme se několikrát viděli, ale vyměnili si 

pouze pozdravy. Více jsem s ním nemluvila. Jako u předešlé rodiny připojuji informace o 

školách, jaké děti v současné době navštěvují. Nejstarší dceři je 21 let, pracovala v pekárnách 

vedle Masokombinátu, nyní je bez práce doma. Další v pořadí je dvacetiletý syn, který je 

vyučený zedníkem. Pracuje druhým rokem u soukromé stavební firmy, kde je spokojený. 

Stále bydlí s rodinou. Následuje syn, kterému je 17 let. Matka uvádí, že nastoupil do učebního 

oboru, ale docházel pouze měsíc, pak přestal. Dalšímu synovi je 14 let, matka ještě neví, na 

Jaký učební obor ho dá. Následuje syn Honzík, 13 let, pak Sára 8 let a řadu dětí uzavírá 
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sedmiletá Irenka. Poslední děvčátko je na základní škole, všechny ostatní děti navštěvovaly 

základní školu praktickou, nebo tam byly ve vyšším ročníku přeřazeny. 

Matka aktuálně řešila problém se školou. Měla se další den dostavit do školy, protože 

její syn přišel do školy bez pomůcek a sešitů. Učitelka ho z důvodu naprosté nepřipravenosti 

poslala domů a požádala matku, ať se dostaví do školy. Matka mi živým způsobem začala 

příhodu vyprávět už na chodbě. 

Jazyk v rodině 

Jak bylo krátce zmíněno výše, matka mluvila česk^ srozumitelně, tak abych jí 

rozuměla. Její slovník nebyl tak bohatý jako u předešlé matky. Během rozhovoru jsem si 

povšimla, že používá jiné pády a nesprávně zachází s předložkami a některé věty tak mění či 

ztrácejí význam. Skladba věty a slovosled byl také často jiný, než na který jsme v češtině 

zvyklí. 

M: „ .. není těžký (pozn. český jazyk), protože když člověk s nima (pozn. s dětmi) nemluví 

cikánsky v baráku a mluvím s nima tak, jak teď s vámi mluvím, já s nima nemluvím cikánsky 

doma. " Jak je vidět, s dětmi mluví česky, respektive češtinu rozhodně preferuje. Říká to, co 

se již objevilo i v předchozích rozhovorech, že romsky se děti naučí „venku". Sama má 

s mluvenou romštinou problémy, v řeči se zakloktává a je terčem posměchu ostatních. 

Romsky tedy mluvit odmítá. 

M: „Já před nima doma taky nemluvím, protože to taky moc neumím, protože mě se taky 

vždycky vysmívají. " „ ...neumímpořadně vyslovit romsky, já koktám. " 

Příčina preference češtiny před romštinou má kořeny v její výchově a v komunikaci s rodiči. 

M: „ Protože táta s náma takhle jednal. Mluvil s námi česky, cigánsky s námi nemluvil. Von, 

když přišla rodina, tak jsme byli ve svým pokoji. Šli na návštěvu a my mezi ně už nelezli. " 

Rodiče tedy rozdělili používání jazyků podle situace. S dětmi mluvili česky a 

s příbuznými nebo jinými návštěvami romsky. Děti z těchto návštěv byly vyloučené. Toto 

rozdělené používání jazyka muselo být velmi náročné i pro samotné rodiče. Vždyť romština 

jim byla tím bližším jazykem. Rodiče se snažili děti romštiny „ušetřit". Proč? Domnívali se, 

že je to jazyk neužitečný? Myslím že ano. Pro lepší začlení do většinové společnosti romštinu 

děti nepotřebují. Spíše naopak, je stigmatem, který je vždy prozradí. Předpokládám, že hlavní 

Pohnutkou rodičů takto jednat bylo právě dětem pomoci k lepšímu kontaktu s okolním světem 

a domněnka, že okolí jejich děti mluvící jen česky také lépe přijme. 

Vtom, že děti „chytají" romštinu po chodbách nebo venku, matka nevidí vážnější 

Problém. M: „Oni ty malý děti jsou šikovný. " Sára začala podle slov matky chytat romská 
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slovíčka od kamarádek, se kterými teď tráví více času. M: „ ... už se mi ptá co to znamená, 

jak se řekne to a to. Já ji to nevysvětlím, tak jí to vysvětlí holky nebo kluci." Matka se 

domnívá, že romština z rodin hodně mizí. M: „No, ale hodně už to odchází. " 

Co se týče jazyka, je to pro malé dítě v mnohém specifická situace. Čeština se doma 

používá, ale bezpečný a správný vzor to objektivně pro dítě není. Matka romštinu, jazyk, 

který mohl být základem pro kultivaci dítěte, rozvoje jazykového citu i příkladem správně 

mluveného jazyka, zapomněla. Dítě je tak se znalostmi romštiny opět odkázáno na chodby a 

kamarádky, které zprostředkovávají romská slova i jejich významy. Tedy o zvládnutí a 

ovládnutí jazyka vůbec mluvit nelze, spíše se to bude podobat jakémusi jazykovému torzu. Co 

se týče češtiny, má dítě velký vzor ve škole a v prostředí školy. Ale vzhledem k domácím 

nedokonalým jazykovým vzorům, myslím, že je úspěšnost dobrého zvládnutí češtiny 

částečně negativně determinována. 

Z celého popisu vyplývá vlastní devalvace jejich romského jazyka. A to právě 

v domácím prostředí. Na chodbách se existence romštiny toleruje a vlastně i možná očekává. 

Na dotaz, jak se v rodině mluví, reagovaly matky jakoby obhajobou, že česky, kdepak 

romsky. Skoro jakoby říkaly, my jsme ti slušní, my víme co se sluší a patří. 

Devalvace vlastního jazyka v domácím prostředí je přeci velmi nebezpečný ukazatel. 

Říká nám něco o jejich vztahu k romství, které je součástí jejich identity a které tím vlastně 

také nevědomky shazují. Jak je asi těžké vyrovnávat se osobnostně s popíráním sebe sama ... 

Kontakt se školou 

Paní Ridajová o své účasti na třídních schůzkách říká: „Já tam někdy jdu, ale někdy 

napíšu, že se nemůžu dostavit nebo někdy zajdu ráno. " Slovo „někdy" je v této větě třikrát. 

Odpověď díky tomu ztrácí trochu na důvěryhodnosti, protože tolik třídních schůzek během 

roku zase není, aby bylo možné prostřídat všechny varianty, které paní Ridajová uvádí. Na 

otázku „ Sára má jednu učitelku na všechno? " matka odpověděla: „Nevím, jak to teď má, 

v tý třetí třídě. Dřív ve druhý, měla jednu učitelku na všechno. " Dá se tedy říci, že v kontaktu 

se třídní učitelkou nebyla, pokud ano, tak výjimečně. Jinak při přeci matka nejspíše věděla, že 

učitelku má pouze jednu. 

Další formou kontaktu, který zmiňuje, jsou dopisy a upomínky, které škola posílá. 

Tuto formu ale vnímá jako větší intervenci školy přímo v rodině. 

P: „ Třídní schůzky nejsou povinný... " 

M: „Ne, to ne, ale oni pak posílají veškeré dopisy, upomínky. " 
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Možná je tato forma kontaktu matce více nepříjemná, protože na výzvy musí sama osobně 

nějak reagovat. Dopisy a upomínky ji zřejmě vtahují do oblasti školy více, než je jí příjemné. 

P: „ A se školou se dorozumíváte jak? " 

M: „ Písemně, to jsou ty sešity a normálně tam jdu. " 

Matka zahrnuje do aktivního kontaktu zprávy v sešitech, které od učitelky dostává. Z její 

strany sem pravděpodobně spadá například podpis žákovské knížky, domácího úkolu nebo 

podpis v čítance. Dítě potřebuje do školy něco podepisovat prakticky každý den. Matka tak 

může mít pocit aktivního kontaktu se školou, aniž by do školy během roku zašla. 

P: „Jak se Vám tam jde do školy, máte strach?" 

M: „ Nemám strach, já se tam spíš pohádám. " 

Odpovědi by se dalo rozumět tak, že právě popřený strach v kontaktu se školou matka 

intenzivně zažívá. Pohádání, uváděné možná jako známka odvahy, může být také dobře 

obrana proti úzkosti a nejistotě. V neposlední řadě toto bojovné vyjádření může souviset 

s plánovanou obranou svého dítěte. Je zajímavé si povšimnout, že do školních aktivit 

nezahrnula manžela. 

Poslední formou kontaktu se školou je předávání informací dítětem, popis školních 

situací a popisy chování učitele. Dítě nějak interpretuje školní zkušenosti a v duchu této 

interpretace předává doma informace, které předat chce nebo musí. Tyto informace mohou 

velmi výrazně ovlivnit postoj rodičů ke škole a postoj k chování učitelů vůči dítěti.17 

Matka během rozhovoru velmi pečlivě popsala poslední školní problém, kdy učitelka 

chlapce vrátila domů, jelikož přišel bez pomůcek. 

M: ,JVo on šel ráno do školy, koupil si svačinu, a ona prej u školy říká, jako mu říká „máš 

sešity? " ( zvýšeným hlasem předvádí) On říká „ maminka ještě nebrala peníze. " 

Jádrem problému jsou chybějící pomůcky. Kdo je na vině? Žák, který je zapomněl? Rodina, 

která je nepořídila? Žák se brání proti trestu vysvětlením, že matka nedostala podporu, tedy 

nebylo možné sešity nakoupit. Vlastně uvádí důvod, proti kterému škola trochu ztrácí 

argumenty a kdy z logiky věci jasně plyne - protože nejsou peníze, nemám sešity, nemohu za 

to, nevyřeším to. 

V odpovědi jakoby byla skryta informace, že to, že matka ještě nebrala peníze není, 

její vina. Vždyť peníze posílá úřad, maminka je „pouze" dostává. Tedy on by měl být 

zodpovědný za nepřipravenost žáka. Tedy selhání rodiny v zaopatření nezbytných pomůcek 

17 Srov. Pražská skupina školní etnografie, 2001. fa to t^ í . 
M c H ' v 
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se mění touto výpovědí v selhání sociálního odboru. Škole nezbývá nic jiného než tento 

argument vzít na vědomí. 

M:„Ale klidně mi mohli i zavolat, mají na mě klidně i číslo, mohli se mnou domluvit. Já jsem 

v tý době byla zrovna nemocná, já mám žlučník a jsem ležela. Já když nelehnu, tak je mi zle. " 

Matka v podstatě obviňuje školu z nesprávného řešení či postupu řešení konfliktní situace se 

synem. Ospravedlňuje sama sebe. Ona byla připravena se školou problém řešit, ale škola 

nezavolala, asi nechtěla. Místo řádné přípravy žáka nebo včasného omluvení jeho 

nepřipravenosti do školy, informuje o své potencionální ochotě hovořit se školou po telefonu. 

Nemožnost osobní schůzky či osobního řešení nebylo možné z důvodu žlučníkového 

záchvatu. Škola si ji následně kvůli nepřipravenosti žáka zavolala. 

Poté co matka zjistila, že žák byl poslán domů, ptala se syna proč to nešel oznámit do 

ředitelny paní ředitelce. Matka uvádí synovu odpověď : „ nemohl jsem jít, ona řekla (pozn. 

učitelka), abych si šel rovnou domu". Aby nebylo pochyb o věrohodnosti výpovědi, matka 

uvádí, kdo všechno byl svědkem celé situace. V závěru dodává, že postup učitelky plyne 

z toho, že si již dříve na chlapce zasedla. V kontextu celé situace si jen těžko představuji 

chlapce, který je ze školy „vyhnán" za svůj prohřešek, respektive za prohřešek rodičů a půjde 

vše oznámit do ředitelny jako stížnost na chování učitele. Požadavek matky je v podstatě 

absurdní. Jakoby do té ředitelny, kam by měla zajít ona, posílala chlapce a tak ho činila 

částečně zodpovědným za špatné vyřešení celé situace. Aby vina na chlapce tak úplně 

nepadala, tak připojuje výše citované vyjádření, že i chtěl, ale učitelka mu zabránila. Pokud 

komentář trošku vyhrotím, pak matka se jednoznačně vyvlékla ze zodpovědnosti žlučníkovým 

záchvatem, synovi v řešení zabránila učitelka, takže jediným viníkem, který nám zůstává, je 

škola samotná. 

Paní Ridajová kontakty se školou má. Často se jedná o kontakty méně příjemné, ale 

vzájemně o sobě se školou vědí. 

Třídní kolektiv Na toto téma jsme s matkou během rozhovoru nedostaly. Já jsem se cíleně 

na třídní kolektiv neptala a matka sama nic v této souvislosti nezmiňuje. 

Vztahy k učitelům 

Žákovské interpretace často ovlivňují vztah rodičů k učiteli. Jak bylo výše zmíněno, 

matka došla k závěru, že učitelka takto špatným způsobem řešila situaci proto, že je na syna 

zasedlá. A to vlastně již od druhé třídy. 

P: „Jak vypadá takové zasednutí ? 
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M: „Zasednutí, spíš bych řekla, že se jí to dítě nelíbí. " 

Matka v podstatě vyjádřila podstatu zasednutí správně. Učitel si zasedá na dítě, které se mu 

nějak nelíbí pro své chování, jednání, výkony atd. Kromě chlapce, který má problémy 

s učitelkou, která si prý podle matky na něho zasedla, uvádí zde i svoji dceru Sára, u které je 

podobný problém. V případě Sáry říká, že příčinou zasednutí třídní učitelky je častá 

nemocnost dcery. Proto dcera nestíhá školní látku tak rychle doplňovat, jak by si učitelka 

představovala 

M: „.. ona třeba to zvládne, ale ona na ně třeba pospíchá. Sára třeba řekne „ já to neumím " 

a no řekne „ jak je možné, že to neumíš? " no a už si zasedne. " 

Matka zasednutí učitelky dává do souvislosti s nedostatečnými výkony dcery ve škole a 

přísným posuzováním její dcery učitelkou. Dcera je schopna látku zvládnout, ale podle matky 

má na ní učitelka nepřiměřené nároky. Učitelka jakoby nerespektovala častou nemocnost 

dítěte a na to navazující zpoždění ve školní látce, které je logickým důsledkem. Na druhou 

stranu matka uvádí, že dítě je každý druhý měsíc nemocné s angínou. Tak častá absence se 

může obejít jen těžko bez zásadnější rodinné intervence, ve smyslu dítěti novou látku 

vysvětlit a protrénovat. Ale o podobných činnostech matka nehovoří. Pouze se zmiňuje, že 

schází nějaké to doučování. Tedy je si vědoma potřeby pomoci dítěti, ale ne ze svojí strany. 

Intervenci by hledala na straně „někoho třetího". Je možné, že matka si s vedením dcery 

v učení není jistá, protože tomu sama nerozumí a neví, jak a co dceru doučit. Možná i 

několikrát zkoušela svým dětem, i této dceři, pomoci, ale přes její snahu a její možnosti byly 

nebo jsou výsledky dcery ve škole podprůměrné. Tato marná snaha může být pro matku 

frustrující skutečností. Pak je opravdu možná lepší svou snahu nezmiňovat a hledat moc jinde. 

P: „ Má Sára učitelku ráda ? " 

M: „No, moc ne. Tu měla i ve druhý třídě. V první třídě měla paní učitelku V. a ta byla 

vynikající. Protože já taky jako holka jsem k ní chodila. Ale ta už je v důchodu. " 

P: "A když srovnáte obě učitelky, v čem ta paní učitelka V. byla lepší ? 

M: „ Ve všem, ve všem. - Jinak jednala s dětma. " 

P: „Jakjednala ?" 

M: „Neumí to a ona ji třeba řekne slušně „ Sárínko, já Ti s tím pomůžu, pomalinku a 

začneme znova. A ona se holka třeba už chytne." 

Další prvek, který ovlivňuje vztah k učitelům je vlastní zkušenost rodičů s nimi. Často 

se stává, že rodiče jsou spokojeni s učiteli, ke kterým jako děti chodili sami a pamatují si je. 

To je i případ paní Ridajové a její dcery. Pro srovnání kvality dvou učitelek je pro matku 

rozhodující její osobní zkušenost s učitelkou, kterou měla také její dcera v 1. třídě. Tuto paní 
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učitelku hodnotí matka jako vynikající. Velmi kladně hodnotí její jednání se žáky, které 

bylo slušné. Z poslední věty můžeme vyčíst, že učitelka jakoby dávala dítěti další šanci při 

nezdaru a nabízela svoji pomoc. Věta je možná záměrně vystavěna tak, aby zdůrazňovala 

rozdíly v jednání se stávající paní učitelkou, která pospíchá a zasedá si. 

Domácí příprava 

Rodinu jsem navštívila několikrát. Při náhodných rozhovorech s dcerkou jsem se 

dozvěděla, že úkoly si dělá sama. Pokud něco neví, jde za matkou, aby jí s tím pomohla. 

Matku v mé přítomnosti žádala o pomoc s vystřihováním, při jiné návštěvě o pomoc 

s výběrem obrázků, které se měly vlepit do sešitu. 

M: „ Někdy Sára chodí za klukem, za Frantou, on je vyučený a rozumí tomu. " Stojí za to se 

zamyslet, jakým způsobem kdo dceři pomáhá nebo také nepomáhá. Matka je možná něco jako 

provozní vedoucí. A to jak přes fungování rodiny tak i přes pomoc u úkolů, u kterých je 

potřeba manuální zručnosti a dovednosti. Je zřetelné, že matka dceři pomáhá, respektive snaží 

se dceři pomoci. Domnívám se, že dítě ji žádá o radu i v jiných úkolech, které matka 

nezmiňuje. Matka možná zkouší s dítětem řešit i obtíže se školní látkou, které pak ve své řeči 

nepřiznává. Nepřizná se možná ke své zbytečné pomoci a tvrdí, jak je uvedeno výše, že dítěti 

není poskytnut potřebný čas a potřebná podpora učitele. Bratr Franta, podle sdělení matky, 

vysvětluje sestře matematiku, konkrétně slovní úlohy. 

M: „ Manžel by to asi taky vysvětlil, ale nemá na to čas. " Odpověď mě překvapila a zároveň 

dovedla k myšlence, že bude jiný důvod než časová tíseň. Otec je na podpoře a bez stálého 

zaměstnání. Já jsem ho zastihla doma pokaždé, když jsem rodinu navštívila. Proč by tedy 

neměl čas? Nabízí se vysvětlení, že školní látce nerozumí stejně jako matka, která to přiznává. 

Ačkoli matka přiznává svou vlastní neznalost, u otce stejnou neznalost kryje za nedostatek 

Času. Proč? Utrpěla by tím pověst otce? Nebo je nevhodné říkat před ostatními, že hlava 

rodiny to také nezvládne? Důvod může být podobný, jaký předpokládám u matky. Třeba to i 

otec zkouší, ale efekt jeho snahy je minimální a vůbec se neodrazí ve školním prospěchu 

dcery. Proto je možná opět lepší tuto pomoc popřít a nezmiňovat. Pokud by jeho snahy matka 

nepopřela, možná by hrozilo, že tak otce usvědčí z neschopnosti pomoci dceři či dokonce 

z nevzdělanosti. Možná dodatečná informace vyučení u syna Franty má vyrovnávat 

nedostatečné vzdělání rodičů. Ale mohu se ptát: „Opravdu bratr pomáhá?" Je to jediný 

člověk z rodiny, který stává v pět ráno a přichází odpoledne. Řeší s malou sestřičkou 

matematiku právě on, když jsou ostatní celý den doma? Nebo matka zmínila bratra přede 

mnou proto, aby ukázala, že má v rodině i vzdělané děti? 
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Hodnota vzdělání a s ní spojený respekt i chytrost se ukazuje dobře v této rodině, kdy 

bratr s výučním listem je uznáván za nej chytřejšího. To možná nemůže být řečeno v rodině 

takto otevřeně, i když je to evidentní. Proto matka pravděpodobně volí zástupná vysvětlení, 

proč to či ono nemůže Sáře vysvětlit manžel. 

Vztah ke školní kariéře dítěte 

V rodině je tedy jeden syn, který je vyučený zedníkem. 

M: „ Klukovi je 20, je vyučený u zedníků, dělá u soukromníků už přes rok, takže je spokojený. 

Bydlí s námi, zrovna tady na tom gauči spí. " 

Jiná situace je s druhým nejstarším sedmnáctiletým synem. 

M: „ Tamtomu je 17 let, měl se vyučit, truhlářem, chodil 14 dnů a přestal. " 

P: „Jak j e to dlouho?" 

M: „ Teď začal a hned skončil. Nic nepořídíte. " 

P: „A nemyslíte, že by se s tím dalo něco dělat ? " 

M: „ Dalo se tam vrátit, ale on nechtěl, našel si holku a prostě kvůli holce nechtěl. " 

M:: „ Tomu je 14 let, zrovna dneska byl u lékaře, dneska jsme byli pro omluvenku, je v osmý 

třídě, poslední rok, taky tam ve škole. Ale jde se učit taky jako, ale nevim za co ještě. " 

Matka po ukončení základní školy očekává a plánuje nástup svých dětí do učebního 

oboru, i když sama nemá představu jaký obor dalšímu synovi doporučit. Přerušení školní 

kariéry u druhého nej staršího syna vnímá jako nezdar. Ke skutečnosti se ale vyjadřuje 

způsobem, jakoby to byla záležitost výhradně syna, který se rozhoduje již sám, zda bude nebo 

nebude chodit do učení. 

Proč je důvodem k opuštění školy nový vztah s dívkou, jak vyplývá z rozhovoru? 

Přeci je zcela normální, že mladí lidé spolu chodí a ze škol kvůli tomu neodcházejí. Matka 
větou „Nic nepořídíte. " vyjadřuje, že nezbývá nic jiného, než se s celou situací smířit, protože 

°na již nemůže nic změnit. 

Možná, že navázání partnerského vztahu představuje v životě chlapce dosažení nějaké 
vyšší životní mety, než je řádné ukončení školní kariéry. Možná, že v tomto světě dospělých, 

do kterého se on vřadil svým vztahem, pro školu a školní kariéru není místo. Škola je znakem 
světa dětí a mládeže, kam on už nechce patřit. Trvalá partnerství patří do věku dospělosti a 

Patrně tak věk dospělosti potvrzují. Chlapec je tedy již dospělým. 

Uvažuji-1 i i o možnostech jeho příjmu, tak nejrychlejším a okamžitým zdrojem příjmu 

jsou sociální dávky, které může pobírat od úřadu od následujícího měsíce po přihlášení. 
pokud by zůstal v učebním oboru, mohl by plat dostávat nejdříve za dva až tři roky po 
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skončení své školní kariéry. Paradoxně se dostává rychle k penězům díky přerušení své 

vzdělávací kariéry. Vlastní příjem také patří ke znakům světa dospělých. V realitě sociálně 

vyloučených lokalit jsou příjmy z dávek naprostou normalitou. 

Tedy vztah s dívkou má, finanční otázka má také okamžité řešení. Postupem času syn 

ztvrdil svou dospělost ještě jednou skutečností. Jeho čtrnáctileté partnerce se před dvěma 

měsíci narodilo dítě. Tedy již jsou dospělí oba, jsou rodiči, musejí se naučit zvládat 

rodičovské povinnosti. On je na podpoře, která činí 2.200,- Kč. Ona také, nemá ukončené 

základní vzdělání na ZŠ praktické. Příbuzensky tak propojili další dvě rodiny, jejichž vztahy 

byly předtím „chladné". Dnes to jsou strýcové a tety malého miminka. 

Vraťme se k okamžiku přerušení jeho školní kariéry. Jaké jsou momentální dopady 

toho, že školní kariéru přerušil? Je něco, co by mu mohlo jasně a výstižně sdělit, že je to 

rozhodnutí, které ho odsuzuje v ghettu zůstat? Z vyjádření matky nevyplývá, že by v rodině 

nastala revoluce či rozkol na základě rozhodnutí syna skončit se školou. Slova matky 

nepůsobila tak, že by se syna snažili vyburcovat k pokračování ve studiu. Možná jim tento 

životní krok ani nevadí. Proč? Jelikož mají představu a zkušenost, že se bez vyučení dá také 

vyžít, že dávky dostat musí. Ale proč nejsou zoufalí z toho, že se syn svým rozhodnutím 

odsoudil k životu v Masokombinátu? Masokombinát pro ně není žádná velká neznámá a 

prostředí rozumí, znají pravidla žití a nezbytná pravidla k přežití také přejímají. 

Nepředstavuje tedy pro tyto rodiče hrůzu, které se ostatní snaží za každou cenu vyhnout. 

Myslím, že dalším důležitým aspektem v celé situaci může být srovnání se starším 

bratrem. Ten pracuje, dostává pravidelný plat. A stejně žije s rodiči na Masokombinátě. 

Zajímavá by byla informace, jak se svým platem nakládá. Bylo by zajímavé se dopátrat, jaká 

pravidla jsou v rodině pro rozdělování všech příjmů mezi ostatní členy rodiny, kdo se do jaké 

míry se podílí na financování celé domácnosti. Kolik jemu samotnému z platu skutečně 

zbývá? Myslím, že co do příjmů, si bratři v zásadě mohou být i paradoxně skoro rovni. Jistě, 

zaměstnaný hoch bude mít příjem vyšší než je sociální podpora, ale otázkou je kolik odevzdá 

rodině a kolik si ponechá. 

Pro dokreslení uvádím, že představa o tom, jaký by měl být rozdíl mezi výdělkem a 

podporou je někdy dost zavádějící. Setkala jsem se s názory, že kvůli dvěma až třem tisícům 

navíc se nevyplatí nastoupit do zaměstnání. Pan K. z j iné rodiny uváděl: „ ...tak já dostávám 

se vším všudy 5.200,- Kč (pozn: výše sociálních dávek), tady mi on ale říkal (syn Franta paní 

Ridajové), že si vydělal 8.000,- Kč, když chodil do práce. " 

Paní K. dodává: „ To je jen o 3.000,- Kč víc, to se jako nevyplatí moc... " 
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P: „Já se jako divil, že chodi dělat, když to není moc. Vstava brzo, cely den tam je, to by to 

měl snad taky, j a bych chtěl víc.." „.. on je trochu... hloupej. " 

Když byla řeč o rozdílu, kdy se tedy pracovat místo podpory vyplatí, uvedli manželé částku 

kolem 5.000 Kč. Jejich platová představa, kdy se vyplatí chodit do zaměstnání místo podpory, 

je tedy cca. 10.000,- Kč, což je pro nekvalifikovanou sílu v kladenských poměrech hodně. 

Bohužel je velmi pravděpodobné, že skutečnost, že jeden z bratrů je zaměstnán a 

vyučen, nemusí jeho běžný život v Masokombinátě vůbec zvýhodnit či ovlivnit v kladném 

slova smyslu oproti bratru, který je na sociálních dávkách. V podstatě prostředí smazává 

výhody a společenskou hodnotu práce a vzdělávání. V zásadě se mohu ptát, co je vlastně 

motivací bratra, že do zaměstnání ještě vůbec chodí? K této úvaze ještě nahrávají informace 

z rozhovoru se skautským vedoucím, který pravidelně na Masokombinát dochází a s dětmi i 

s některými rodinami je již v důvěrném vztahu. Při hledání pracovního místa byl chlapci 

nápomocen právě on. 

P: „Myslíte, že Franta je pro druhé pozitivním příkladem? " 

Skautský vedoucí: „Myslím, že moc ne, tedy asi nikterak výrazně, alespoň jak já můžu 

soudit." 

Jak vyplývá z předešlého textu, Franta asi i sám musí čelit kousavým poznámkám. Pokud se 

k tomu přidá ještě málo výrazný rozdíl ve mzdě proti dávkám (respektive rozdíl, který okolí 

považuje za nedostatečný) pak je nasnadě, že mladému muži jeho stálé zaměstnání příliš 

velké uznání, ocenění okolí či vyšší společenský status nepřináší. 

Shrnu-li předešlé vyvozené úvahy směrem k synovi, který učební obor opustil, 

nemyslím, že by chlapec nějak výrazně pocítil negativní dopady přerušení školy. Napadá mě, 

zda ocenění a uznání pracujícímu Frantovi neposkytuje spíše majorita, než jeho nej bližší 

okolí. 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině nezůstává zcela bez významu. Jedinec, který má 

výuční list, je považován v rámci rodiny za „studovaného" a vzdělaného. Je to dosáhnutí na 

nej vyšší metu v rámci rodičovských představ o vzdělání. Této rodině se splnilo to, o čem sní 

paní Bodorová - aby se děti vyučily. Je otázkou, zda to bylo velké přání i těchto rodičů, nebo 

se to tak nějak stalo, že se syn vyučil. 

Rodina si uvědomuje vyšší prestiž běžné základní školy. To neplyne ani tak ze_snahy 

ze snahy pomáhat dítěti v tomto typu školy, ale především z vyjádření matky, že zvláštní 
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škola je pro postižené děti. Jak se matka vyrovnává s tím, že až na nejmladší dívenku touto 

školou prošli všichni? Možná slovu „ postižený" rozumí jinak. 

Myslím, že rodina nedává do vztahu vzdělání a možnost vymanění se životu v ghettu. 

Zřejmě tomu brání i skutečnost, že zaměstnaný syn stále setrvává ve stísněných podmínkách 

u rodičů a přes stálý příjem se nemůže nebo nechce osamostatnit. 

Vzhledem k tomu, jak prakticky se matka postavila k záležitosti synova přerušení 

učebního oboru, domnívám se, že škola jako životní kapitola je přiřazována k dětskému věku 

a její ukončení se příliš nedramatizuje. Poté, co se vypořádají děti se školou, mohou se 

věnovat „ životu a problémům dospělých". 

Nezdá se, že by rodina měla záporný vztah ke vzdělání, nebo že by neměla žádný. Můj 

dojem je, že se jedná o kladný „vlažný" vztah. Když to dítě zvládne, rodiče jsou rádi a mají 

radost. Pokud to dítě nezvládne či se rozhodne jinak a se školou skončí, pak se z pohledu 

rodičů nedá nic dělat a bude to tedy jinak. 

6.1.4 Rodina paní Adamové 

Rodinní příslušníci: 

Otec - nevyučený, nezaměstnaný 

Matka - nevyučená, nezaměstnaná 

Gréta- 10 let, ZŠ 

Martin - 12 let, ZvŠ 

Uku - 15 let, ZvŠ 

Otylie - 14 let, ZvŠ 

Adam - 2 měsíce 

Kontakt s rodinou jsem navázala tak, že se na mě sama obrátila paní Adamová, že má 

Gréta velké problémy ve škole a že má strach, aby nepropadla. 

Rodina paní Adamové bydlí v jedné místnosti třípokojového bytu ve třetím patře. Ve 

dvou dalších pokojích jsou ubytované další rodiny. Kuchyň a sociální zařízení sdílejí všechny 

tři rodiny dohromady. Celkem tento byt o třech pokojích společně obývá 18 lidí. Byt - pokoj 

paní Adamové je zařízen nábytkovou stěnou, gaučem, malým stolíkem, jednou židlí a velkou 

postelí. U ní stojí dětská postýlka pro miminko. Jako v ostatních bytech má i paní Adamová 

výzdobu umělých květin, různých drobnůstek a několika svatých obrázků. Ani tady jsem 

neviděla nepořádek nebo špínu. Postele byly vždy ustlané, sytě fialové závěsy na oknech 

pěkně upravené, na gauči byl ustlaný přehoz. Jen pro upřesnění představy tu dělám malou 
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následující poznámku o úklidu. Ve všech blíže sledovaných rodinách vládl pořádek a bylo 

opravdu čisto. Ale ne vždy to všude vypadá stejně jako v těchto rodinách. Setkala jsem se 

s mírným chaosem v bytě, ale také jsem viděla byty, kde byl opravdu nepořádek. 

Provoz této domácnosti při takovém počtu lidí musí být nesmírně náročný. Zatím pro 

mě zůstává tajemstvím, kde všichni spí. 

Do této rodiny jsem šla kvůli rozhovoru několikrát, protože jsem chtěla mluvit 

s rodiči. Ty jsem často nezastihla nebo s nimi rozhovory byly tak krátké, že jsem musela přijít 

znovu. Postupem času jsem vzdala „čekání na Godota" a rozhovor vždy vedla s těmi členy 

rodiny, kteří tam byli. Proto se v portrétu rodiny objevují poměrně často různé komentáře od 

dětí. Bylo pravidlem, že během rozhovoru se přišli podívat sousedi nebo jiné děti, které stále 

někoho hledaly. Stále někdo přicházel a odcházel. V takových situacích nebylo možné 

vytáhnout diktafon a pořizovat záznam. Během rozhovorů jsem si dělala poznámky, nebo 

jsem si důležité části sama převyprávěla na diktafon na chodbě domu. 

Rodina Adamova se skládá s otce a jeho dvou dcer a syna. Mladší Grétě je 10 let, 

druhé dceři Otylii je 14 let. Má v současné době dvouměsíční miminko, je svobodnou matkou. 

Synovi Martinovi je 12 let. Dále do rodiny patří partnerka otce, nevlastní matka dětí otce, paní 

Adamová. Vlastní matka rodinu a děti opustila. Následně na to byly děti umístěny do 

dětského domova. Před dvěma lety si nevlastní matka a otec vzali děti zpátky domů. 

Partnerka otce má vlastní dítě. Jde o patnáctiletého chlapce, který nyní vychází ze základní 

školy praktické. Chlapec dál ve školním vzdělání pokračovat nechce. Nejsem si jista, zda paní 

Adamová nemá ještě jednoho syna. To se mi nepodařilo si ujasnit. Celá rodina pobírá sociální 

dávky, otec nepracuje. Matka se občas sama pokouší sehnat volné místo, ale zatím 

bezvýsledně. Z toho, co je pozorovateli přístupné, mohu říci, že matka se velmi snaží 

uchránit mladší nevlastní dceru před podobným neštěstím, které potkalo starší sestru. Její 

těhotenství a mateřství rodina prožívá spíše jako nešťastnou událost. Matka se zmiňuje o 

velkých starostech. Rodina komunikuje vcelku vstřícně. V rámci svých možností se o děti 

starají dobře. 

Při první návštěvě jsem kvůli rozhovoru hovořila s paní Adamovou. Při druhé 

návštěvě jsem měla štěstí na starší dceru s miminkem. Při třetím pokusu jsem si povídala 

kromě starší dcery i s Ukem, vlastním syna paní Adamové, a s tetou miminka. Poslední 

rozhovor jsem vedla opět s matkou. Přítomna byla starší dcera s dítětem, mladá žena 

s-d&ětemT teta miminka, sousedovy dvě děti, dva souseoi. 

Rozhovory jsem opět nechala volně plynout. Matka mluví česky relativně dobře. 

Občas měla s vyjádření potíže, ale dovedla si poradit. S otcem jsme se několikrát viděli, ale 
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pouze se pozdravili. Jako u předešlých rodiny připojuji informace o školách, jaké děti 

v současné době navštěvují. Otylie je v 8. třídě základní školy praktické. Neví, zda se do 

školy vrátí. Říká, že bude dělat zkoušky. Grétka je nyní ve 3. třídě základní školy. Základní 

školu nastoupila v dětském domově. Posléze si jí otec vzal zpátky do péče. Děvčátko 

opakovalo 2. třídu. Nyní je ve 3. třídě. O Martinovi nevím víc, než že je žákem základní školy 

praktické. Uku, vlastní syn paní Adamové, chodí nyní do 9. třídy základní školy praktické. 

Rozhodl se, že do učiliště nikam dál nenastoupí. Své rozhodnutí již ve škole podepsal. 

O školních záležitostech matka povídala jenom v souvislosti s malou Grétou. O Uku či 

Otýlii a jejich školním životě se nezmínila, pokud jsem se na to výslovně nezeptala. 

Jazyk v rodině 

Členové této rodiny znají vedle českého jazyka i jazyk romský. Český jazyk používají 

se mnou, se zástupcem majority, ale mezi sebou volí často jazyk romský. Používání romštiny 

a češtiny se liší od ostatních rodin tím, že tato rodina nezapírá jazyk před svými dětmi a 

používá ho ke komunikaci s nimi. Rodiče se nesnaží děti romštiny ušetřit a nemluví tímto 

jazykem pouze ze sousedy či s ostatním příbuzenstvem. Čeština je zde spíše na okraji a je 

určena ke komunikaci se mnou jako se zástupcem majority. Romština je v této rodině tedy 

prvním jazykem. V rozhovorech s matkou nebo s ostatními nezazněla zmínka o tom, že by 

čeština byla upřednostňovaným jazykem proto, aby měly děti ve škole jazykovou situaci lépe 

vyřešenou. Několikrát jsem mluvila s Grétkou o vších a s Otylkou o miminku a jejím 

mateřství. Všimla jsem si, že obě děvčata se mnou zůstávají v kontaktu, také se mě ptají, o 

rozhovor se mnou měly zájem, ale že odpovídají na otázky, na které mohou odpovídat ano 

nebo ne. Tedy na druhou stranu jsem měla dojem, že se jim moc mluvit nechce. Jejich 

odpovědi byly ostýchavé, jazykově chudé. Uvědomila jsem si, že obě se mnou mluvily o 

tématech, které jsou pro ně určitě velmi emočně složité. Domnívám se, že problém s chudými 

odpověďmi není ani v jejich ostýchavosti, ale v tom, že o intimních a osobních věcech hovoří 

v rámci rodiny romsky, nikoli česky. Česky možná svoje osobní starosti a pocity nemohou 

dobře vyjádřit. 

Kontakt se školou 

K některým podkapitolám se mi podařilo vyslechnout vyjádření více členů rodiny, 

které budu podle kontextu postupně všechny zmiňovat. 

Kontakt se školou těchto rodičů je velmi omezený, ale přesto k němu v určité míře 

dochází a obstarává jej především matka. Jak vyplývá z rozhovorů, byla ve škole několikrát 
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za třídní učitelkou. Tyto kontakty neproběhly v rámci třídních schůzek, ale vždy na nějaké 

vyzvání školy. Ta si například matku pozvala kvůli chybějícím plavkám dcery nebo se matka 

musela dostavit do školy kvůli vším Gréty. 

Kontakt se třídní učitelkou matka hodnotí v podstatě kladně i přesto, že se 

projednávaly pro ni vždy nepříjemné věci. 

P: „A jakou má paní učitelku? Chodíte někdy za ní? " 

M: „Jo, ta je dobrá, moc dobrá. Nedávno jsem tam byla a říkala jsem jí to s těma nadávkama. 

Ona říkala, ze jí to Gréta musí hned říct. " 

Jinde se matka dále vyjadřuje k učitelce. 

M: „Já myslím, že ta učitelka je hodná, se mnou se normálně baví, když tam jsem." Matka 

dala i na radu učitelky ve výběru šamponů proti vším. Matka uvádí ale i kritiku učitelky: 

„ Učitelka se taky odtahovala od ní." Matce toto chování učitelky určitě vadilo, možná 

uráželo i jí samotnou. 

Otec do školy dcery nechodí. V současné době se chystá školu navštívit. Důvodem je 

nařčení dcery z kradení papírů a tužek ostatním, které učitelka sama měla prý přisoudit právě 

Grétě před celou třídou. Možná se toto vyjádření otce velmi osobně dotýká a cítí jako 

povinnost „očistit" svoji pověst a pověst své dcery. Matka říká: „Já se trochu bojim, že se 

tam jde pohádat. " Podle jeho starší dcery, chce otec svoji mladší dceru přeložit do jiné školy 

nebo k jiné učitelce. Jeho plánovaná návštěva nesouvisí se známkami, či se špatným 

prospěchem dcery, ale spíše s morální újmou jeho rodiny. Možná že přeřazení dcery chápe 

jako trest pro učitelku samotnou. 

Kontakt se školou mají rodiče též z vyprávění své dcery Gréty. Jedná se často o to, že 

jí děti nadávají. 

M: Tady ji nechtějí, tady se s ní nebaví, učitelka říká, že bere tužky a propisky, aby se s ní 

nikdo nebavil, Gretka říkala, plakala. " „ ... j a nevím, j a myslím, že ta škola ji nebaví, že se jí 

tam nelíbí, že tam nikoho nemá, nikdo se s ní nebaví." Vyprávění Grétky je zřejmě plné 

negativních zážitků a zkušeností, které Gréta řeší doma s rodiči a nepříjemné situace nějak 

interpretuje. U rodičů se díky tomu objevuje nepřátelská nálada vůči škole a pocit křivdy. 

Další klasický kontakt se školou je prostřednictvím známek . 

P: „ Nevíte, co Grétě vychází za známky na vysvědčení? " 

M:„Jak má prospěch, nevím jestli propadne nebo ne, nevím, dostala pětku, ptala sem se 

proč." 

Rodiče neví, jaký má dcera prospěch. Neumí sami posoudit podle známek a informací ze 

Školy, zda dcera postoupí či propadne. Pokud rodiče uvažují i takovéto možnosti, pak 
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v případě, že by měla dcera samé čtyřky, je pro rodiče úspěšná, protože postupuje, nepropadá. 

Jak jsem zmínila již v portrétu rodiny Pacíkové, děti samy smrskávají informaci o vysvědčení 

do slova „postupuju" nebo J d u dál", známky jsou pak druhořadé. Stejně je tomu tak i u malé 

Gréty. Pokud Gréta postoupí, pak je druhořadé s jakými známkami. 

Kontakt se školou se uskutečňuje i pomocí notýsku či žákovské knížky. 

M:„ Včera přinesla v notýsku od učitelky, že nemá žádný (pozn. kružítko), že máme koupit... " 

Matka čte a kontroluje zprávy ze školy. Sice nemohu říci v jakých intervalech, ale ke zprávám 

ze školy se dostane. 

Myslím, že do této kapitolky kontaktu se školou je možné ještě zařadit matčiny 

vyjádření o čistém oblečení Grety. M: „Ona chodi čistá, každý den má čistý oblečení" Na 

jiném místě rozhovoru hovoří o svém ucházení o místo pomocné pracovnice v kuchyni: „ To 

vite, šla jsem čistá jsem byla, v bilym, ruce vydrhnutý. To i Gretě koukám každý den. " 

Tento důraz na čistotu oblečení dcery i barvu svého oblečení by mohl souviset se 

zakořeněným pejorativním označování „špinavý cikáni". Matka si je předsudků většiny lidí 

vědoma, proto se zvýšeně snaží o zdůrazněnou čistotu, kterou podtrhuje ještě bílou barvou 

oblečení. Je možné předpokládat, že se do tohoto vyjádření matky promítá i komplex 

méněcennosti z tmavé barvi pleti, tak i reakce na předsudky o Romech jako špinavých lidech. 

Matka i otec přemýšlejí o přestupu jejich dcery na jinou školu. Konkrétně si vybrali 

stejnou školu jako paní Bodorová pro svou nejmenší deru Sáru. Důvod výběru této školy 

objasňuje matčino vyjádření. M: „Někam jinak, jako kde je víc dětí, těch našich. Kde by měla 

kamarády. A tam chodí Míša, Tomík, Sára tady. " Matka si vlastně uvědomuje, že pobyt ve 

škole bez kamarádů musí být pro dceru velmi skličující. Hlavním impulsem není změna 

učitelky, změna kolektivu, ale najít jiné romské děti na některé jiné základní škole. Do 

vybrané školy dochází zmiňované děti z Masokombinátu, které Gréta již nyní velmi dobře 

zná. 

Připojuji jeden kontakt matky se školou, kterého jsem se přímo zúčastnila. Vlastně 

jsem kontakt mezi matkou a školou zajišťovala. Díky tomu se mi zase podařilo nahlédnout 

složitost vzájemného kontaktu rodiny a školy a jeho dopadu v domácím prostředí. 

Jednoho dne mě kvůli Gretce kontaktovala její třídní učitelka. Volala mi proto, že 

věděla, že jsem s rodiči malé Gretky občas v kontaktu. Uváděla, že volá mě, protože ona 

nemá žádnou možnost, jak je kontaktovat. Volala mi, protože zjistila, že Gretka má vši a je 

potřeba ji okamžitě odvést ze školy. Nejprve se na mě obrátila s žádostí, zda bych jí mohla 

vyzvednout já. Po mém odmítnutí jsme řešily, zda to může udělat nějaký pracovník školy. 

Učitelka uvedla, že nikdo se školy to udělat nemůže, protože pracovníci školy mohou dítě 
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doprovodit pouze do určitého dosahu od školy. Tedy nemohou s ním jet na Masokombinát a 

zpět. Nakonec se mi přes mobil jiné rodiny podařilo zkontaktovat paní Adamovou a 

informovat jí o celé záležitosti. Rozhodování, zda pro Gretu někdo přijede nebo zda Gréta 

počká na konec vyučování, bylo na matce. Při návštěvě paní Adamové jsem se dozvěděla, že 

si pro Gretku do školy přišla sama. Greta i matka byly velmi nešťastné z toho, co se stalo. 

Gréta plakala a stále ukazovala, jak se všechny děti odtahovaly. Matka zase přemýšlela, jak se 

vší pořádně zbavit. 

Vši měla Gréta již po druhé nebo po třetí od začátku roku. Matka nechala Gretě po 

prvním incidentu zkrátit vlasy, aby mytí i péče byly jednodušší. Nyní koupila jiný šampon na 

doporučení paní učitelky. M: „Ja sem Grétě, viď Gréto, řikala, že si musí víc česat, že si musí 

taky sama koukat jako do hlavy, když se češe. Ne furt jenom já, ona taky musí koukat, jestli to 

nemá." Jako další opatření proti vším uvedla: „ Gretu už nepustím dolů, aby si hrály se 

zavšivenýma cikánama, tam dole. To chytí zase a přinese sem. A co pak já tady, tady je nás 

moc, chytneme to, děti taky, a je to zase." V souvislosti s udržováním hygieny matka také 

upozornila na problém jedné koupelny na 3 rodiny (celkem 18 lidí). Říkala, že se musí 

domlouvat, kdy se kdo bude koupat. Koupání kvůli množství lidí a kvůli vodě vychází prý na 

každého jednou týdně. 

Třídní kolektiv 

O vztazích ve třídě Gretka matku informuje. Matka nezná konkrétní spolužáky ve 

třídě, ale vyjadřuje se k celkové atmosféře ve třídě a vztahu celého kolektivu ke Grétě. Ta 

má s ostatními dětmi ve třídě vztahy komplikované. 

M: „ Ona teď sedí sama vzadu. Říká, že se s ní nikdo nebaví. " 

V současné době sedí sama vzadu v poslední lavici. Kamarádku ve třídě nemá. Výjimku tvoří 

jedna žákyně z paralelní třídy, se kterou se občas vídá o přestávkách. Tento nepříznivý stav 

nebyl ale hned od začátku školní docházky. V první a ve druhé třídě Greta vážné potíže se 

začleněním neměla. 

P: „ Proč je to (pozn. vztah spolužáků ke Grétě) teď jiný? " 

M: „ Možná kvůli těm vším, že měla ty hnidy. Já sem viděla ve škole, když jsem pro ni byla. 

Tak ty děti se k ní chovaly blbě. Učitelka se taky odtahovala. Když to udělá ona, a ty děti to 

vidí, tak to udělají přece hned taky. To nemusela zrovna před nimi. Ona teď .. Když jde kolem 

lavic, tak se děti odtahujou, jako že se štítí. " 

Gréta si opakovaně zoufá, že ji děti nadávají. Matka s učitelkou nadávky dětí řešila a 

učitelka se snažila v této záležitosti mluvit s dětmi. Snažím se zjistit, zda má Gretka kontakt 
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s dětmi tedy v jiných situacích, než je výuka nebo pobyt ve třídě. Z následují odpovědi 

bohužel vyplývá, že to není lepší ani jinde. 

P: „ Chodí Gretka na obědy ve škole? " 

M: „ Ona chodila ze začatku, pak že tam taky nechce, jako s těmi dětmi čekat a být. Že se tam 

nikdo nebaví. Do družiny taky nechce. Ona chodi čistá... Ona taky nechtěla, že tam je jen 

jedna, jako sama. Nemá tam nikoho. " 

Matka se domnívá, že Gretu ve třídě nechtějí, protože je Romka. To je podle matky 

také důvodem, proč se s ní nikdo nebaví. Matka k tomuto vyjádření dospěla popisem ucházení 

se o práci v kuchyni, kdy byla odmítnuta. M: „ Co je, jako že jsem cigánka, tak mě 

nechcete? Copak jsem nějaka jako špína, dyť jsem čistá jako vy? Nádobí umýt umím, doma to 

dělám taky. No, prej máme plno." Matka je odmítaná v práci, Greta ve škole. Společným 

důvodem je jejich romství, jak uvádí matka. 

Zdá se, že problémem zhoršení vztahů ve třídě mohou být spíše vši než romství. Ve 

druhé třídě bylo v tomtéž kolektivu vše v normě. Potíže nastaly ve třetí třídě, kdy Gréta měla 

vši dvakrát nebo třikrát. Problém vší Gretu vylučuje z dětského kolektivu vlastně dvakrát. Ve 

školní třídě zcela určitě, tam vši nepatří. Ty jsou pro dítě velkým stigmatem. Nehledě na to, že 

ostříhané vlasy ještě dlouho označují viníka, který vši do školy přinesl. Po druhé vylučují vši 

Gretu z kolektivu dětí na Masokombinátě. Mezi zdejšími dětmi má Gréta své kamarádky. Ale 

jako opatření proti vším matka uvedla právě zákaz styku s těmito dětmi. Zda se Gréta s dětmi 

stýká či ne, je v prostorách tohoto domu trochu mimo dohled matky. Ale případné hrubé 

matčiny poznámky na kamarády nejsou pro dívenku jistě nic příjemného. 

Greta se jinak nezúčastňuje žádných pobytových akcí pořádaných školou (především 

školy v přírodě). Letos Greta se třídou opět nejede. A to z důvodu finančního, tak rovněž 

z důvodu, že tam nemá žádného kamaráda. Tato neúčast na společných akcích ji z třídního 

kolektivu vylučuje ještě více. 

Vztah k učitelům 

O učitelce Gréty se vyjadřuje nejvíce matka. Její vyjádření nejsou nikterak vyhrocená, 

dokonce z rozhovoru mám místy pocit, že hájí učitelku a větší vinu na problému připisuje 

Grétě. Matka kladně hodnotí přístup učitelky k ní „normálně se se mnou baví". Matka byla 

také ráda, že se učitelka snažila zakročit proti tomu, že ostatní děti Grétě nadávaly. Na druhou 

stranu kriticky se vyjadřuje o chování učitelky, která se od Grety odtahovala, když měla 

hnidy. Vyjádření učitelky o tom, že Gréta bere dětem papíry a tužky, ale nevnímá tak 
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vyhroceně jako otec, který chce o tom s učitelkou mluvit. Dokonce říká : „ Ona ( Gréta) říká 

že ne (že nic nebere), ale já ji nevěřím. Teď měla nový tužky, jsem jí koupila, už zase nemá.. " 

Vztah k třídní učitelce Gréty má matka spíše kladný. Co ale u učitelky při několika 

mých návštěvách zmiňovala jako zklamání, bylo to, že i učitelka ukazovala svým 

odtahováním strach či dokonce odpor ke Grétě (a možná i k ní) kvůli vším. 

Domácí příprava 

Gréta má svoje školní věci v tašce a v papírové krabici ve skříni. Když jsem se bavila 

s matkou, zda má Greta nějaké knížky na čtení, matka mi s přitakáním ochotně ukazovala 

učebnici matematiky a češtiny pro III. třídu. 

Příprava na školu doma neprobíhá pravidelně. Matka se sice ptá na školní úkoly, ale 

již není schopna dítěti adekvátně pomoci při jejich řešení, pokud samo neví. 

M: „Já už to neznám, co oni se učí. A neumím jí to vysvětlit, protože to sama nevím. " Dítě se 

prakticky od 2. třídy muselo spolehnout samo na sebe. Rodiče zasahují do školní přípravy 

omezováním vycházek a pohybu dítěte venku s kamarády. Tedy snad se i snaží dítě k učení 

„přitáhnout" a volí k tomu, dá se říci, „mocenské prostředky". Rodiče jsou kompetentní udílet 

příkazy a zákazy, dítě jich musí poslechnout. 

P. „ Učí se doma? " 

M: „ Někdy se snaží, vezme si knížku. " j inde uvádí „ Já jí řeknu, když si ty tohle, tak teď si vem 

knížku tamhle si sedni a čti si. A ona čte potichu. " nebo „ Někdy málo poslouchá, to je pravda. 

Dneska jsem jí říkala, že přijde, vezme si knížku a bude číst. Nahlas, abych ji slyšela. " 

Matka tedy ví, že by dítě mělo doma také číst, že tato činnost je důležitá. Domnívám 

se, že matce uniká kontrola či pomoc při trénování čtenářské dovednosti. Greta z tichého čtení 

pravděpodobně moc velký užitek nemá. Vedlejší efekty této činnosti jsou důležité především 

pro rodiče. Dcera je pod kontrolou, sedí v tichosti doma, u čtení dítě nemůže běhat a ještě vše 

budí iluzi, že se také učí. Z vyjádření matky vyplývá, že čtení má příkazem také tak trochu 

jako trest za špatné chování. Čtení nahlas také. Není to tedy činnost, kdy by jeden četl a druhý 

poslouchal, jak a co dítě čte, ale spíše je to prostředek „vyšší kontroly, většího trestu". 

Z osobní zkušenosti vím, že není prakticky vůbec žádný prostor pro hlasité čtení dítěte a jeho 

korekci. V jedné místnosti, kde trvale žijí dva dospělí s pěti dětmi, není doslova ani místo kam 

se postavit. 

Matka přiznává, že Gretě s učením poradit neumí. Z rozhovoru se dovídám, že občas 

se obrátí na chlapce sousedky . M: „ Ty chodili na základku, ten jeden se učí automechanikem 

a ty jí poradí.. " Matka zajistila dceři doučování a přítomnost doučující studentky velmi vítá. 
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Na druhou stranu matka selhává v tom, aby dceru buď udržela doma, či ji příchod studentky 

připomněla. 

Domnívám se, že do této podkapitoly „domácí přípravy" spadá i opakující se problém 

vší Gréty. Matka se snaží o pravidelnou kontrolu, upravila dceři účes. Naléhá na Gretu, aby se 

učila si vlasy kontrolovat také sama před zrcadlem apod. 

Matka ví, že domácí příprava ke zvládnutí školy a učiva patří. Dokonce pouze 

nepřihlíží a aktivně se snaží svými možnostmi zasahovat. Chce, aby dcera trénovala čtení, má 

doučování a mohou se zeptat syna sousedky. Některé její prostředky jsou spíše represivního 

charakteru např. zákazy kamarádů, styků s nimi apod. Osobně se domnívám ,že matka si od 

těchto zákazů sama moc neslibuje. Vždyť žijí v jedné místnosti, každou chvíli tam někdo 

přichází a odchází. Nemůže dceru držet delší dobu v jedné místnosti, před dětmi ji vzhledem 

k četným návštěvám také neuhlídá. Zakazování styku s dětmi dole je také vlastně absurdní. 

Pokud chce někdo opustit dům nebo do něj vejít, vždycky narazí na hrající si děti, nelze je 

minout. Myslím, že matka ale jiné nástroje, které by mohla využít v usměrňování domácí 

přípravy dcery nezná, proto používá alespoň je, i když jsou nefunkční. 

Vztah ke školní kariéře dítěte 

Matka má s mladší nevlastní dcerou vyšší ambice a cíle, než jakých zatím dosáhly 

ostatní děti v této rodině. Její naděje či obavy se odvíjejí od prospěchu dcery ve škole, který 

začal matce v tomto roce dělat starosti. Matka v žádném případě nechce, aby dcera 

přestoupila na základní školu praktickou. Tuto školu matka považuje za horší z několika 

následujících důvodů. 

M: „Na zvláštní školu ale nechci, tam jich je dost,., tam by ji hodně zkazil.." Velmi 

důležitým kritériem se zdá počet romských žáků na škole. (Toto kritérium se nám objevilo už 

i u paní Ridajové.) Matka v souvislosti ze zmíněním základní školy praktické neuvádí 

negativní dopady na další vzdělávací cestu své dcery nebo omezenost ve výběru učebních 

oborů, uplatnění v práci, pomalejší tempo apod. Soustředí se ale na to, že velký počet 

romských dětí není dobrý, protože dítě se uprostřed „svých" vlastně zkazí. Dá se říci, že 

důvodem držet Gretu dál od praktické školy, je morální zkaženost jejích žáků. Vlastně i 

aktuální rodinná situace podporuje toto matčino přesvědčení. Čtrnáctiletá dcera, navštěvující 

základní školu praktickou, je těhotná a její syn, který z ní vychází, odmítl učební obor a půjde 

na podporu. V jednou rozhovoru, který nebyl ještě součástí práce, se matka vyjádřila „ že by 

nechtěla, aby Gretka tohle dělala" a pokynula k připravené dětské postýlce. Tedy z pohledu 
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matky životní příběhy dětí nejsou úspěšné a nejsou správné. Možná proto, že byli ostatními 

žáky praktické školy zkaženi. 

M: „Já bych nechtěla, aby Greta takhle dopadla, aby se dobře učila a šla někam jako dál. 

Aby to měla třeba jednodušší, nemusela bydlet tady jako my. Já jsem taky chodila do zvláštní, 

ale už to neznám. .. " 

Motivem, který plyne z konkrétních rodinných zkušeností je vyvarování se osudům 

starších dětí, které matka hodnotí jako nešťastné. 

Dalším motivem k udržení Grety na základní škole je větší šance vymanit se 

z Masokombinátu a žít lepší (jednodušší) život. 

P: „ Co dál až skončí základku? " 

M: „Půjde se vyučit. Asi.. " Matka uvádí, že po skončení ZŠ by chtěla, aby Greta pokračovala 

v učebním oboru. Ale svou odpověď o budoucnosti dcery nikterak nerozvíjí, nic ve výpovědi 

nepřidává. Asi opravdu neví. 

Za rodičovskou metu školní kariéry bych v rodině paní Adamové označila udržení 

Grety na základní škole, kde je pro dítě bezpečnější a slušnější kolektiv. Velmi nepříznivé ale 

je, že právě z něho je Greta vyčleněná kvůli odmítavému chování celé třídy. Situace Gretky 

na základní škole je pro ni osobně motivačně velmi složitá. 

Myslím, že bych mohla uvést informace, které vyplynuly z několika náhodných 

rozhovorů s Gretkou, s paní Adamovou a s třídní učitelkou. Gretka mi na chodbě jednou 

řekla, že od září půjde na zvláštní školu, protože má hodně špatné známky, takže prý půjde 

tam. Následně na to jsem hovořila s matkou a zeptala se jí, proč Gretka bude přestupovat. 

Matka o ničem nevěděla a byla mojí otázkou vyděšená. Mluvila jsem pak opět s Gretkou, 

kdo jí o zvláštní škole řekl. Odpověděla mi, že jí to říkala paní učitelka. Zeptala jsem sej í , 

jestli by tam chtěla. Odpověděla mi, že ano, že se tam moc těší. Musím přiznat své velké 

překvapení. Ale její pohled na věc je přece tak logický! Jak mi dále řekla, bude tam mít 

kamarádky z Masokombinátu, které tam chodí také. Další „výhodu" se dozvěděla také od 

dětí, které říkaly, že tam bude mít jedničky a dvojky a ne čtyřky a pětky. Shodou okolností 

jsem pak hovořila s třídní učitelkou ohledně školní látky, kterou probírají. Zeptala jsem se 

opatrně, zda Greta je opravdu přeřazená na praktickou školu. Teď pro změnu byla vyděšená 

učitelka. Z rozhovoru vyplynulo, že Greta na žádnou školu nepřestupuje. Učitelka uvedla, že 

Gretě jednou nebo dvakrát zvláštní školou pohrozila „v dobré víře", aby se začala více učit. 

Greta tuto informaci vzala naprosto jinak, ztotožnila se s ní jako s dobrým řešením a 

východiskem z její problematické situace ve škole a třídním kolektivu. 
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Tato krátká příhoda ukazuje, jak těžké a složité je zvenčí pochopit celou situaci dítěte, 

kdy my ho strašíme což ono ale chápe opačně. Paradoxně mohla celá záležitost vést naopak 

k tomu, že se Greta mohla přestat snažit či učit úplně, aby si přestup urychlila a svou 

nečinností si ho stvrdila. Přestupy na základní školu praktickou nejsou možná pro mnoho dětí 

z těchto lokalit vůbec strašákem. Vždyť školní kariéru na základní škole praktické zahajují 

z Masokombinátu v podstatě všechny děti až na pár výjimek. 

Na základě rozboru rozhovoru paní Adamové se domnívám, že pro Grétu využívá sebe 

a ostatních jako „špatného příkladu" („aby Greta takhle dopadla... aby to měla třeba 

jednodušší, nemusela bydlet tady jako my"). Osobního špatného příkladu využívala pro své 

děti i paní Bodorová. Obě matky tak dětem ukazují, jak špatný příklad vypadá a čeho by se 

děti měly vyvarovat. Ukazují, jak konkrétně vypadá nešťastný životní příběh v ghettu. Možná 

také ví, proč ho žijí. Jsou bez vzdělání, bez zaměstnání, bez peněz, jsou Romky. Gréta si 

budoucí nebezpečí ghetta nemůže ještě plně uvědomovat. Pro dítě je snazší vidět konkrétní 

špatný příklad, který je v jeho okolí a u kterého mu je neustále připomínáno: „takhle ne!" 

Paní Adamová řeší rodičovské dilema. Běžný rodič chce být pro dítě dobrým a 

vedoucím příkladem, který se dítě snaží napodobovat. Rodiče často sami vedou děti 

k napodobování svých životních rolí a příběhů. Rodič tak také vlastně oceňuje sám sebe, že je 

napodobování hoden. Ale matka se vzdává toho, aby byla v očích dítěte tím úspěšným a 

oceňovaným rodičem. Matka se vědomě postavila do role toho, kdo svůj dobrý životní příběh 

propásl, rozhodla se být pro dítě špatným příkladem. Cílem jejího rozhodnutí je varovat dítě, 

ochránit ho před tou samou chybou. Dítě tedy má i představu „špatného příkladu, špatného 

osudu", ale najít a udržet žádoucí směr lepší životní cesty je pro něj velmi obtížné, jelikož je 

pak na takové cestě samo. 

Jak vypadá dobrá škola, kde by měla probíhat školní kariéra dítěte? Na závěr bych 

uvedla charakteristiky „dobré školy", které vyplynuly z rozhovoru s paní Adamovou. 

• Není to zvláštní škola 

• Je to běžná základní škola 

• Není to škola, kde je hodně romských dětí 

• Není to škola, kde nejsou vůbec romské děti 

První dva body spolu jasně souvisejí. V podstatě jsou k sobě navzájem 

komplementární. Ale co další dvě charakteristiky? Mezi nimi je evidentní rozpor. Hodně dětí 

je špatně, žádné romské dítě je také špatně. Tedy dobrá škola je ta, která má romských žáků 

jenom málo. Kolik to je málo? Jeden žák na patře, nebo jeden ve třídě? Možná je „málo" do té 
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doby, než někdo řekne nahlas: „chodí sem také Romové". „Málo" znamená být v rámci 

skupiny trochu skrytý. A proč vlastně romských žáků má být v dobré škole jen málo? Pokud 

je žáků hodně, nemá dítě, jak vyplynulo s portrétů, vážnější potíže s kolektivem ve třídě, ale 

zároveň ho děti mohou zkazit. Pokud je romské dítě ve třídě samotné, může být konflikt 

často vyhrocený, jako u Grety. Když je romských dětí několik, tak je to najednou dobré. Dítě 

se nemůže zkazit a zároveň tam má pár „spojenců", ke kterým má blíže na základě jejich 

stejné etnické příslušnosti. 

Problémem tedy je, když romských dětí je moc. Proč? Nevyplývá tak najevo 

opodstatněnost zobecnění, které se často označují jako předsudky vůči Romům? Jsou hloupí, 

špinaví, mluví vulgárně, křičí, kradou, lžou, nechtějí pracovat. Pokud jich je málo, je to 

většinou bez problémů, ale pokud jde o velkou koncentraci, jakoby se problémy najednou 

kumulovaly a objevovaly častěji. Tedy jakoby se neustále potvrzovala platnost 

neoprávněných zobecnění, že všichni Romové kradou, lžou, nechtějí pracovat. Je nebezpečné, 

že jde o zobecnění, která jsou spojována přímo s etnickou identitou Romů. Podobná 

zobecnění jsou nepřijatelná morálně, ale i logicky. Není možné si myslet, že když je někdo 

Rom, bude se vyznačovat výše uvedenými charakteristikami. Romové o těchto „bílých" 

zobecňujících charakteristikách dobře vědí. Mnozí z nich se snaží chovat tak, aby nebylo 

možné si o nich něco podobného myslet. 

„ Ona chodí čistá." „ Každý den má čisté oblečení." „ To víte, šla jsem čistá jsem byla, 

v bílým, ruce vydrhnutý. " „ Co je, jako že jsem Cigánka, tak mě nechcete? Copak jsem nějaka 

jako špína, dyť jsem čistá jako vy." To jsou výroky matky, na kontextu rozhovoru nyní 

nezáleží. Matka se o čistotě zmiňovala tolik, jako kdyby mě i ostatní přesvědčovala, že ona je 

čistá, čistotná, že může mít bílé oblečení, které si neumaže přesto, že je Cigánka. Je jasné, že 

výroky o Romech jako o špinavých lidech se jí velmi osobně dotýkají, dokonce ji urážejí, 

protože ona taková není. 

Matka nechce, aby se to dělo, podobné výroky odsuzuje, ale sama je přitom používá! 

„ Gretu už nepustím dolů, aby si hrály se zavšivenýma cigánama, tam dole. " Zavšivený je 

snad ještě horší než špinavý. Špinavý člověk může být i bez vší, ale zavšivený je určitě i 

špinavý. Proč neříká „se zavšivenými dětmi, špinavými dětmi," ale „se zavšivenýma 

cigánama"? Označení cigán má jasný záporný kredit, podtržený navíc zvoleným přídavným 

jménem. Vlastně si říkám, že podobné spojení patří přeci do úst někoho „bílého". Nabízí se 

otázka, co taková schizofrenní situace s touto matkou dělá? Není přeci jednoduché, prožívat 

se jako Rom, jiné Romy označovat „ špinavými cigány" a v podstatě k nim díky romství také 

patřit, ale přesto volat do světa, že to tak není. Možná je klíčem následující úvaha. 
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Myslím, že u matky se zde ukazuje rozpornost či dilema romství jejího a cizího. Matka 

se tedy obává, že uprostřed velkého počtu by mohly být Grétě připsány výše uvedené 

vlastnosti, že by k nim mohla uprostřed dětí snadněji opravdu přijít a tak potvrdit platnost 

negativních zobecnění. S kreditem špinavé a zavšivené cigánky by se životní cesta měnila 

ještě hůř. 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině má rozporuplný význam. Na jednu stranu členové 

uvádí argumenty, proč a jak je jejich nedostatečné nevzdělání handicapuje na trhu práce na 

druhou stranu se dobrovolně vzdávají možnosti vstoupit do učebního oboru, který by zvyšoval 

jejich šance. Ale k tomu se vrátím o něco později. 

Zopakuji zde ještě jednou vyjádření matky: „Já bych nechtěla, aby Greta takhle 

dopadla, aby se dobře učila a šla někam jako dál. Aby to měla třeba jednodušší, nemusela 

bydlet tady jako my." Matka učení vidí jako šanci, která má zajistit lepší budoucnost. Toto 

vyjádření je velmi důležité, jelikož matka dává zcela jasně do souvislosti učení (vzdělání) a 

lepší (jednodušší) život. 

Co se týče jejího vlastního syna, ten odmítl vstup do jakéhokoli učebního oboru. 

Matka již nátlak na chlapce vzdala. Po rozhovoru s ním se domnívám, že kromě nechuti 

chodit dál do školy hraje důležitou roli i podceňování vlastních schopností, obava ze selhání a 

strach z něčeho nového nepoznaného, což j e v této rodině právě učební obor. Připomínám, 

že v rodině není nikdo, kdo by chlapci mohl zprostředkovat alespoň částečně informace, 

dojmy, zkušenosti s učebním oborem. Chlapec používal v rozhovoru často podobných 

vyjádření. Např: „Já nepudu..., ..mě nikam stejně nevzali.., ..jsem se nedostal.., ..nevím, jestli 

by mě to bavilo.., ..já už se stejně nemůžu hlásit, ..mě nikde už asi nechtěli.., ..mě by bavil asi 

kuchař číšník, ale tam by mě asi nechtěli.., ...já nevím, jestli by mi to šlo, jestli by mě to 

bavilo." Chlapec evidentně tápe v představě, jaké to je na učňáku, bojí se odmítnutí a možná 

proto se zbytečně rychle sám vzdává možnosti zkusit přijímací řízení do učebního oboru. 

Mohu se domnívat, že problémem je zkreslená představa o učebním oboru. Je to jistě opět 

škola, ale v určitém pohledu mnohem „dospělejší" než základní škola, ale chlapec nemá 

v nejbližším okolí nikoho, kdo by mu mohl poskytnout srovnání. 

Doma je realitou, že nikdo není ničím. Proč ale žáky nestigmatizuje tak „hloupé 

rozhodnutí" nenastoupit do oboru alespoň ve škole. Zřejmě proto, že skoro polovina ročníku 

učinila stejné rozhodnutí jako on. Ze čtrnácti žáků jich šest podepsalo (resp. jejich zákonní 
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zástupci), že nikde nechtějí pokračovat. Jak mají tito žáci zjistit, že takové rozhodnutí je 

nesprávné a že se vlastně nedělá? Doma je to normální a ve škole nic výjimečného... 

Teta (25 let), která se do rozhovoru také zapojila, má ukončenou základní školu 

praktickou. „My jako nemáme ty výučáky. Taky nás nikde nechtěj, jsme asi víc lenivý. My se 

asi jako bojíme možná, ale pak vám závidíme, protože vy tu práci dostanete a pak máte ty 

výučáky. A už nikde nás nechtěj, protože jsme černý a nebo kvůli tomu výučáku. " 

Teta má zkušenost s hledáním práce a s častým odmítnutím z důvodu, že není vyučená 

v žádném oboru. Setkala se s diskriminací kvůli barvě pleti, ví, že na trhu práce je to 

handicap, který ve spojení s nevyučením odsuzuje k nečinnosti. Zajímavé je vyjádření o 

strachu, které se týká vstupu do učebních oborů. Možná je potřeba mít k učebnímu oboru 

odvahu, která může z nějakého důvodu chybět. Závidí těm, kteří výuční list mají. Tedy výuční 

list je nějak výjimečný, má velkou hodnotu, když vyvolává závist těch, kteří ho nemají. 

Zmínce o lenosti bych rozuměla podobným způsobem jako v předešlé kapitole problematiku 

označování ostatních dětí matkou za „zavšivené cigány". Lenivost je také možná jedno ze 

zmiňovaných zobecnění s etnickou identitou Romů svázaných a jim předaných majoritní 

společností. Vždyť zmínka o strachu je více relevantní než lenivost. Strach někam jít, udělat 

krok do neznáma, se zřetelně ukazuje ve výrocích chlapce Uka. Zmínka o lenivosti je spíše 

přejatá charakteristika ze stereotypů Romech. Vždyť autostereotyp uvnitř každé skupiny 

pracuje i se zvnitřněnými znaky heterostereotypu. 

Chlapec cestu dalšího vzdělání může opouštět záměrně, jelikož je to velká neznámá a 

vlastně neví „ j ak to udělat". Rodiče mu neporadí, ti to sami neznají, sám odvahu nemá. Jak, 

kdy a na co zapsat dítě vyžaduje také určité kompetence rodičů. Pokud neprošli sami jako děti 

s pomocí svých rodičů mašinérií vyplňování žádostí, zápisů, přijímacích pohovorů, hlídání 

termínů, vlastně ani neví čeho všeho by si měli všímat a co se v dané situaci od nich očekává. 

Dítě postup možná tuší, ve škole mu o tom jistě řeknou, ale samotné vlastně zápis do oboru 

nesvede. Uvažme, že děti z těchto lokalit mají do jisté míry omezené sociální zkušenosti. 

Mohou si být tedy v neznámých a nových situacích mnohem méně jisti, než jejich vrstevníci 

z běžné populace. Hoch nemá vůbec jasno, kam jít a co se má vlastně udělat. 

P: „ Kam jde (pozn. Uku) do učení? " 

Matka: „ On nechce vůbec, nechce nikam. " 

P: „Jak nechce, tak mu táta musí poručit. " 

M: „Nevim, on řikal, že nikam už nepůjde, bude doma asi... Já na ně nemužu, táta nevim. " 
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M: „ On ani do školy nechce už chodit, co se ho namluvím. Ale bude vyřízený, bez učňáku, 

bude kopat jako vůl. Pak bude mít děti, dyť je ani neuživí. " 

Pokud rodiče zůstanou u slov a slovního nátlaku na dítě, že by mělo někam nastoupit, 

ale sami v této činnosti nevyvíjí jakoukoli aktivitu, jsou zřejmě všechna přesvědčování 

zbytečná. Dítě ví, že rodič se v jeho další vzdělávací cestě vlastně neangažuje a angažovat 

neumí a zůstává v problému vzdělání vězet samo. Je otázkou, zda dítě, když odmítne další 

vzdělávání, vlastně neřeší neschopnost vlastních rodičů a svoje obavy před neznámem. Na 

druhou stranu, pokud by chlapec měl velkou motivaci do oboru nastoupit, musel by 

zaktivovat a do činnosti zapojit i rodiče, což si já na základě svých zkušeností neumím dobře 

představit. 

Z celé rodiny nikdo nedělá, a příjmy zajišťují sociální dávky. Děti se učí, jak tento 

model existence funguje a jak se v něm chovat. Možná přes veškeré nevýhody, které životní 

styl na dávkách skýtá, představuje pro syna paní Adamové již několikrát zmiňované „známé 

bezpečí". Samozřejmě, že pokud v tomto prostředí chybí motivace ke vzdělání svých dětí u 

rodičů, děti zůstávají doma rády, jelikož jsou vyvázány z dalších povinností školy. K tomu 

začnou pobírat taktéž odpovídající sociální dávky. Tedy, jak jsem zmínila již u předešlých 

rozhovorů, začnou také přispívat do rodinného rozpočtu, což je možná činí ve svých očích i 

očích okolí „dospělejšími". Dosáhly tak stejného zdroje obživy jako otec a matka. 

6.1.5 Rodina paní Čurejové 

Rodinní příslušníci: 

Matka - ZŠ, nevyučená, v domácnosti (péče o osobu blízkou) 

Syn Láďa - 15 let, pomocná škola 

Dcera Zuzane^ 12 let, ZŠ 

S rodinou jsem se seznámila před čtyřmi lety na týdenním kurzu znako 

kde jsme byly já i matka jeho účastníky. Tam jsem poznala i její dvě děti Zuzkv 

Láďu (t.č. 9 let). 

V současné době žije rodina paní Čurejové na běžném sídlišti na Kladně v bytě 1+KK. 

Byt se nachází v 9. patře běžného paneláku. Byt je zařízený naprosto standardním způsobem. 

Snad stojí za zmínku záliba matky v různých dekorativních předmětech a obrázcích, které 

jsou vystaveny a narovnány všude tam, kde to jen trochu jde. Obývací pokoj je zároveň 
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společnou ložnicí. V kuchyni má umístěnou velikou nástěnku s výtvory obou dětí. V malém 

bytě bylo vždy pečlivě uklizeno. Matka je velmi pořádná žena. 

Matka souhlasila s rozhovorem trochu s rozpaky. Souhlasila s tím, že si rozhovor 

mohu nahrát. Měla pouze obavy, že to na diktafonu bude asi poněkud podivně znít. U našeho 

rozhovoru byla přítomna její dcera Zuzka, syn se díval v obýváku na televizi a občas se přišel 

podívat. 

Rozhovor jsem nechala opět volně plynout s tím, že jsem měla v hlavě pár okruhů na 

které jsem se chtěla zeptat. Matka mluví velmi dobře česky, bez akcentu. Umí se přesně 

vyjadřovat. 

Matka má dokončenou základní školu. Není vyučená. Její manžel, se kterým je 

rozvedená, má také dokončenou základní školu, učiliště nedokončil. Její dcera Zuzka 

navštěvuje v současné době 5. třídu základní školy, která se obecně na Kladně řadí k dobrým 

školám. Její syn Láďa je žákem pomocné třídy Speciální školy ve Stochově u Kladna. Láďa 

je neslyšící a má těžkou zrakovou vadu. Ve dvou letech mu byl diagnostikován Uscherův 

syndrom. Zhruba v 8 letech mu byl voperován kochleární implantát. S matkou i Zuzkou 

komunikuje znakovým jazykem. Celá rodina ho tedy ovládá, znakový jazyk je druhou řečí 

celé rodiny. 

Matka pracovala od šestnácti let v podniku Baterie Slaný do doby než poprvé ve 22 

letech otěhotněla. Má další tři mladší sourozence. Její rodiče žijí ve vesnici u Slaného. Její 

matka umí číst a psát, otec je plně negramotný. Původně se přestěhovali za prací do Kladna 

z Moravy. 

Před sedmi lety se po rozvodu s manželem, který zanechal velké dluhy, ocitla s dvěma 

malými dětmi v domě určeném pro neplatiče. Jednalo se o kladenskou lokalitu zvanou Dallas, 

která nese všechny atributy sociálně vyloučené lokality. Ve srovnání s lokalitou 

Masokombinát má lokalita Dallas lepší polohu, neboť se nachází ve staré části Kladna 

v blízkosti normální zástavby a čtvrti rodinných domků. V době těsně před nastěhováním do 

této lokality se matka psychicky zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Po skončení léčení 

v nemocnici se s dětmi nastěhovala do určeného bytu. 

Na pobyt v ghettu sama vzpomíná jako na peklo, kterým ona i její děti musely projít. 

Nerada mluví o zkušenostech a životě v ghettu. Při vyprávění o tamním pobytu se rozplakala. 

Jako nejhorší zkušenost uváděla fyzické napadení jinou matkou, která jí ubližovala před jejími 

vlastními dětmi. Pro děti to byl velký šok. Po tomto zážitku odešla pryč i s dětmi, byla s nimi 

doslova „na ulici". Sociální pracovnici se podařilo zajistit alespoň krátkodobý pobyt 

v azylovém domě na Kladně. Z důvodu neřešitelnosti bytové situace a osobního psychického 
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zhroucení chtěla umístit děti do dětského domova a zůstat sama. Po intervenci sociální 

pracovnice jí byl na základě nutné speciální péče o postiženého syna přidělen byt 1+KK 

v běžné kladenské čtvrti. Její situace se začala normalizovat a rodina začínala opět fungovat i 

bez otce. V současné době bydlí stále v tomto bytě. 

Kontakt s otcem dětí byl po letech do jisté míry znovu navázán. Především s ohledem 

na staršího syna, který si na otce pamatoval a jeho nepřítomností strádal. Od otce se chlapci 

většinou nechtělo a při odjezdu plakal. Jiný vztah k otci má dívka. Podle slov matky k němu 

jezdí nerada, protože se tam nudí a nemá tam co dělat. 

Jazyk v rodině 

Vyjadřovací schopnosti matky v češtině jsou velmi dobré. Komunikace s matkou je 

plynulá a bez problémů. Všimla jsem si, že občas použije jiný pád, ale v míře, která je 

zanedbatelná. Její čeština, především používání koncovek u přídavných jmen, je v tomto 

směru spisovnější než moje. Důvodem bude pravděpodobně moravský původ rodičů a jejich 

mluvní vzor, který odpovídá původnímu místu pobytu. Občas paní Čurejová použije slova, 

která neznám (rošambo, rambovat). V některých slovech mění přízvuky. Zuzka tato slova 

vyslovuje pochopitelně naprosto stejně jako matka (například zélí, mě'ní, néní..). 

Při dotazu, zda by se dcera měla učit romsky ve škole odpovídá, že by tuto možnost 

uvítala. Dcera Zuzka má opačný názor. Romštinu ve škole by se učit nechtěla. 

Zuzka: „ Mě se to ani moc nelíbí. " 

M: „ Ale rozuměla by jsi všemu. " 

P: „Neláká tě to ?" 

Zuzka: „Ne." 

M: „No ty si ještě dítě pořád. Až budeš větší. " 

P: „A tebe by to Jiřko lákalo? " 

M: „ Mě jo, já bych se to učila. Dala bych jí na romštinu. Je to potřeba, aby aspoň jeden 

z nás uměl romsky. " 

Zuzka: „ Třeba, když mám nějaký ty cigáni, kamarádi, tak mezi sebou taky mluví mezi sebou 

cigánsky, tak mi to Dan přeloží. " „ ...třeba se mi to zalíbí, ta romština.... " 

Je zajímavé, že matka omlouvá nezájem dcery o romštinu jejím „dětstvím". Jakoby starší věk 

měl zaručit větší zájem o řeč, o které si matka myslí, že k nim také nějak patří. Dětství 

funguje možná též jako nálepka, která určitým způsobem devalvuje dceřiny výpovědi na 

situace, kdy dcera vyjádří odlišné postoje nebo názory, než jaké má matka. Myslím, že 

vyjádření dcery je přirozené. Uvážím- li, že romština nemá dobrý zvuk ve společnosti, kde se 
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Zuzka pohybuje a v nejbližším okolí také romsky nikdo nemluví, tak je pochopitelné, že 

Zuzka nechce. Jakou výhodu by měla, kdyby Zuzka jazyk znala? Podívám-li se na to očima 

dívky v 5. třídě, tak osvojení romštiny nenese výhodu témě žádnou. Kulturní a sociální 

dopady si sama ve věku dvanácti let neumí vůbec uvědomit. 

Kladný postoj matky k romštině může souviset s věkem. Dospělý člověk je schopen 

jiného náhledu na znalost či neznalost jazyka. Možná si uvědomuje v j iných širších 

kontextech, co mu neznalost jeho jazyka bere. Vztah Jiřky k romštině je odlišný od její dcery 

v tom, že jako dítě romštinu zažívala jako rodinný jazyk, kterým se doma mluvilo, kterým 

mluvila i ona. Byl to jazyk, který ostatní členové rodiny znali. Při jejím nástupu do školy se 

rodiče po nějaké době rozhodli doma romsky už více nemluvit. Matka říká, že důvodem byly 

její obtíže ve škole při zvládání českého jazyka, kdy se jí to prý hodně pletlo. Tedy domácí 

prostředí postupně ovládla čeština. Dá se říci, že škola a její nároky na zvládání učiva 

vytlačily z rodinného prostředí mateřský jazyk a zavedly druhý jazyk - jazyk český. Rodina 

se přizpůsobila tlaku školy jako instituci pro majoritní společnost. Tímto přizpůsobením se 

rodiče snažili pomoci dětem od školního neúspěchu a usnadnit jim pobyt ve škole. Paní 

Čurejová jako dítě postupně vše z romštiny zapomněla. K této skutečnosti se během mých 

dřívějších návštěv stavěla s politováním a s tichou výčitkou rodičům, že kvůli nim přestala 

mluvit romsky. Myslím, že tento rodinný zážitek z dětství by mohl být zásadním důvodem, 

proč matka sama by měla zájem učit se nyní romsky a proč by do toho ráda nutila i svoji 

dceru. Matka a dcera mají s romštinou zcela odlišnou zkušenost. Dcera nic podobného 

v dětství nezažila, romština byla mimo její každodenní realitu. Více do kontaktu s tímto 

jazykem přišla na Dallasu. Ale pobyt pro matku i děti byl zde velmi frustrující, že se jen těžko 

mohu domnívat, že by si dcera odnesla chuť zabývat se romštinou. Bohužel možná to byli 

„první" lidé, které dcera slyšela i viděla romsky komunikovat. Domnívám se, že skupina lidí, 

prostředí a romština se pro malé děvče mohly smrsknout do jednoho velkého nepříjemného 

zážitku, kdy pouze pojem „romština" může evokovat vzpomínky na život v ghettu. Stojí za to 

v této souvislosti zmínit otce, který romsky mluvil, ale s rodinou již cca 10 let nežije. V úvodu 

jsem se zmínila, že dívka o návštěvy u otce příliš nestojí. Pochybuji v tomto případě, že by 

mohl pro děvče znamenat vyšší a významnější motivaci k jazyku. 

Matka v uvedeném kratičkém výseku rozhovoru udává pragmatický důvod, že „je 

potřeba, aby alespoň jeden z nich romštinu uměl". Tedy z této věty vyplývá, že občas 

romštinu potřebují, nebo by mohli potřebovat. Zastavila bych se u uvedeného „ jeden z nás". 

Matka do své rodiny počítá sebe a své dvě děti. 
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Chlapec je neslyšící s Usherovým syndromem. I když ho matka do svého slovního 

vyjádření potencionálně zahrne, chlapec rozhodně nemůže být ten , jeden z nás", který se 

bude učit romsky. Matce je pětatřicet let. I kdyby se do romštiny pustila, práce, starost o 

domácnost a syna s postižením ji zaměstnává na tolik, že samouk romštiny z ní nebude a 

kurzy tohoto jazyka jsou nejblíže v Praze. Tedy ten Jeden z nás" by měla být s největší 

pravděpodobností její dcera, která zatím hájí čest rodiny úspěšným zvládáním základní školy 

a tedy má určitě i dispozice se naučit romštinu. Její „pracovní činností" je učit se, tak proč ne 

i romštinu. 

Jakoby i dceři samotné byla jasná rodinná situace. Vlastně i výraz Jeden z nás" chápe 

tak, že se na ni nepřímo ukázalo prstem. Možná proto odpovídá „ možná se mi to zalíbí, ta 

romština". Současně také informuje, že když kamarádi mluví cigánsky, tak to kamarád Dan 

přeloží. Najednou mluví o kamarádech, či o známých, kteří mluví romsky a kterým ona 

nerozumí. Dan jako tlumočník jí pomůže. Co to znamená? Možná, že Dan je takový její 

můstek k romštině, k Romům, kteří jsou jejími kamarády. Zuzka se může chtít svou 

neznalostí vymezovat vůči Romům jako etnické menšině. Možná si myslí, že je o něco méně 

Romka, když nezná jazyk. Napadá mě jistá podobnost se snahou matky být co nej bledší a 

neopalovat se. Tuto snahu má matka již od mládí, v létě se snaží chránit velmi důsledně před 

sluníčkem. Je to podobné. Také to má za cíl vypadat méně jako Romka, být světlejší. 

Na druhou stranu má dcera zajištěnou i možnost s ostatním romskými dětmi 

komunikovat, a to právě přes Dana. Z jedné strany je na něj v komunikaci odkázaná, z druhé 

strany se j í skutečnost neznalosti romštiny i hodí. Neznalost jazyka může zakrývat nechuť či 

odpor tímto jazykem komunikovat. 

Domnívám se, že z takto vyloženého vztahu k romskému jazyku lze usuzovat na 

určitou problematičnost utváření vlastní identity děvčete. V zásadě mě napadá otázka. Je 

Zuzka Romka? Kolik Romů je vlastně v této tříčlenné rodině? Jistě, pokud se budu držet 

barvi pleti, tak mohu označit za Romy všechny. Ale pokud si budu všímat kulturních a 

sociálních aspektů, bude se situace ukazovat v jiném světle. V minulosti jsme se také při 

našem rozhovoru dostali na otázku romství. 

P: „Jirko, jste Romové nebo Češi ? Cítíš se spíš Romkou nebo Češkou? " 

J: „ No já jsem Romka. Děti jsou taky, proč by nebyly! I jejich otec přeci je. " 

P: „ Zuzko, ty jsi taky Romka? " 

Z: (kývá) „Jo, jo." 

Nemohu z dívčiny odpovědi „jo" vyvozovat nic zásadního. Jen mě napadá, jak by 

dívka odpověděla v nepřítomnosti matky. Třeba stejně. Nemohu od žákyně 5. třídy očekávat 
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hlubokou sebereflexi na téma ,jak se vztah k jazyku odráží v utváření mé identity", to je 

jasné. Ale třeba by odpověď zněla také jinak. 

Matka určuje národní příslušnost. Jsou Romové. Pokládá si matka otázku, zda Zuzka i 

ona jsou Romky bez romského jazyka? Je možné být Čech bez češtiny, či Japonec bez Co 

japonštiny, Němec bez němčiny? A co když se tedy příslušný jazyk naučím? Nestávám se 

hned přeci Japoncem či Němcem, i když jazyk ovládám. Tedy ani Zuzka, pokud by se ^ 

naučila romský jazyk, se nestane automaticky víc Romkou. Není tedy k jasnějšímu určení 

národní příslušnosti klíčem rodný jazyk, který předává v našem případě především matka? 

V rodném jazyce, tedy v jazyce matky, jsou obsaženy její zvyky, kultura života, chápání 

světa, se kterým se dítě postupně seznamuje a ztotožňuje. Jak je to pak ale, když matka, jako 

rodný jazyk předává český jazyk, ale zároveň říká, že je Romka a její děti také? Nevím, zda 

to zbytečně nekomplikuji, ale zdá se mi, že v této skutečnosti je rozpor. Dítě je odkojeno 

češtinou, aleje nabádáno matkou, že se má cítit jako Rom, aniž by umělo romsky pozdravit. 

Domnívám se, že děti jako Zuzka se v určitém období mohou zabývat krizí identity 

mnohem intenzivněji než jejich spolužáci. Řeší svoje romství a tím pádem vše, co k němu 

patří, tedy i jazyk. 

Tato problematika chybějícího romského jazyka a jejího vztahu k tváření identity se u 

ostatních rodin, se kterými jsme vedla rozhovory, příliš neobjevovala a pokud ano, ne tak 

vyhroceně. Ostatním rodinám se nepodařilo vymanit se z ghetta. V těchto lokalitách se 

převážně mluví romsky, kde si děti romštinu předávají často spontánně mezi sebou. Jistě 

zůstává otázkou, zda vymanění se z ghetta a začlenění se do běžné městské čtvrti s sebou nese 

také jiný vztah k jazyku a nebo zda to nehraje roli. 

Pokud jsem se odvážila položit na Masokombinátu otázku, zda jsou Romové či Češi, 

působila jsem směšně. „ Co se to ptáte ? Romové, cigáni, přeci" zněla většina odpovědí. Tyto 

děti nemají zkušenost či zážitek, že by rodiče mluvili česky a říkali my jsme Romové nebo 

naopak mluvili jen romsky a říkali my jsme Češi. Zdá se, že co se týče jazyka a pocitu 

náležitosti k určité skupině lidí, je situace některých dětí z Masokombinátu oproti Zuzce 

konzistentnější. Jedním dechem ale musím dodat, že v podstatě tato jejich konzistence 

vyplývá právě z jejich sociální vyloučenosti a nemožnosti se běžně srovnávat a porovnávat 

s jinou sociokulturní skupinou obyvatel či s jinou skupinou dětí. V tomto světle je možné brát 

Zuzinu neukotvenost a prožívání rozporu mezi jazykem a vztažnou skupinou spíše jako 

kladnou zkušenost, jelikož je v nich přítomno srovnávání a možnost vlastní volby. 

81 



V rodině paní Čurejové se mluví česky. Přesto je romština, respektive vztah k ní, 

latentné přítomen. Členové rodiny mají potřebu se k ní vyjadřovat, romština jako jazyk jim 

není lhostejná. 

Kontakt se školou 

Matka se domnívá, že škola, kterou její dcera navštěvuje, je dobrá. 

P: „ Proč je dobrá? " 

M: „ Protože se naučejí všechno, co musí umět. " 

P: „ A co musí umět? " 

M: „ No, číst, psát, počítat a takové ty důležité věci, co budou potřebovat. " 

Škola jako taková splňuje představy matky, co se tam děti mají naučit. 

Úroveň kontaktu se školou matka hodnotí dobře, uvádí, že nikdy neměla problémy. 

Jde o kladenskou školu, která j e v síti kladenských škol vnímána jako „lepší". Nejedná se o 

výběrovou školu, ale škola si různými postupy zajišťuje co nejmenší stav problémových žáků 

a tím si zvedá kredit. Jedním z postupů je, že škola se snaží přeřazovat romské žáky do 

jiných škol. Zuzka navštěvuje školu, kde romských žáků v porovnání s jinými kladenskými 

školami je velmi málo. 

O vztahu svých rodičů ke škole, k jejich ško-nímu vzdělávání, se matka vyjadřuje 

kladně. M: „ Brali to (pozn. školu) jako důležitou věc, že je škola vlastně ten základ. Kdyby ne, 

tak by nás tam nepouštěli do školy. " 

Co se týče nejčastějšího způsobu kontaktování školy, tak matka volila nejčastěji 

osobní návštěvu ve škole a kontaktování třídního učitele. Využívala i možnosti návštěvy 

hodiny, aby mohla vidět Zuzku přímo při výuce. Tuto možnost zúčastnit se hodiny škola 

nabízela rodičům pravidelně každý měsíc. Osobní kontaktování školy pro matku nebylo těžké 

ani po „technické stránce", jelikož bydlí cca 5 minut od školy své dcery. Pravidelně se účastní 

i třídních schůzek. Učitelku podle potřeby kontaktuje i telefonicky. Co se týče komunikace se 

školou přes sešity, matka neopomíjí ani tyto druhy kontaktů. Zuzka musí žákovskou ukazovat 

každý den. 

P: „Myslíš, že ty se snažíš víc s tou školou spolupracovat, nebo že škola si tě najde? Kdo je 

aktivnější? " 

M: „Já se vlastně snažím, to co je potřeba, nebo to co se mají učit, nebo jak se to mají učit. 

Rodiče vlastně chodí na ty třídní schůzky. Já nevím, učitelka jím říká všechno, co maj dělat, 

co se mají učit, kde se to mají učit. To je vlastně zájem rodičů, buď řeknou tohle to a tohleto a 

nebo né. Protože některé rodiče na to kašlou, vůbec tam třeba ani nepřídou, takhle ten zájem 
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jako že je. Že já ten zájem zase mám, aby se Zuzka dobře učila, protože nechci, aby měla 

trojky a čtyřky." 

Matka klade velký důraz na účast na třídních schůzkách. Učitelka zde plní roli informátora a 

sděluje rodičům učivo, kde hledat informace apod. Podle vyjádření matky je v kompetenci 

rodičů, zda budou mít o tento druh kontaktu a o případné informace zájem. Dosti výrazně se 

ve své řeči vymezuje proti skupině rodičů, kteří na třídní schůzky nechodí. Matka chodí na 

schůzky proto, aby se dozvěděla prospěch dcery, ale také proto, aby sama ukázala zájem o 

školní život dítěte a tak ujistila sebe i ostatní, že nepatří mezi rodiče, kteří o školu zájem 

nemají. Z její odpovědi je patrné, že účastí na třídních schůzkách i zastavením se u učitelky 

se snaží ohlídat a zlepšit prospěch dcery. Kontakty se školou má matky opravdu časté. Skoro 

mám dojem, že o ně až úzkostlivě dbá, respektive vyvíjí značnou snahu být informována o 

škole ze strany dcery, tak i ze strany učitelky. 

Vzhledem k tomu, že znám vývoj prospěchu Zuzky, mohu si dovolit dát do souvislosti 

četnost kontaktů a úroveň prospěchu. V té době, kd> dcera byla školsky úspěšná, kontakty 

byly častější a matka se do školy i těšila. Vzhledem ke známkách se totiž kritika dcery dala 

vyloučit a matka se dozvídala pochvaly či povzbuzení. V páté třídě dcera s prospěchem šla 

níže, než si matka představovala. Charakter a nálada návštěv se změnily. Přidaly se k tomu 

podvůdky se známkami. Na konci páté třídy se u dcery projevily psychosomatické příznaky 

v důsledku nezvládnuté situace kolem školního hodnocení na konci roku. Ale to poněkud 

předbíhám. V rámci této podkapitolky „ kontakt se školou" jsem chtěla upozornit na vztah 

mezi četností kontaktů a prospěchem daného žáka. V podstatě se může velmi jednoduše stát, 

že ze vzorně spolupracujícího rodiče se stává rodič, který kontakty se školou omezuje, jelikož 

je čím dál tím více vystaven náročnějším situacím plných obav, úzkosti a strachu. Nemusí se 

tedy jednat o rodiče, kteří „na to kašlou, nemají zájem", ale naopak jsou si vědomi slabších 

výkonů svých dětí a kontaktu se školou se obávají. Pokud si vyslechne kritiku, ví rodič, že je 

oprávněná, ale neví, jak to má napravit. Cítí, že je v takové situaci bez prostředků, které by 

mohli vést k nápravě. Slabší výkony rodič může vidět jako vlastní selhání podpory a vedení 

žáka ve školní přípravě. 

Třídní kolektiv 

Matka má velmi dobrý přehled, jaké vztahy Zuzka má s jednotlivými dětmi. Stejně 

jako Zuzka zná skoro její celou třídu. Ví, s kým se Zuzka kamarádí, s kým se hádá i s kým se 

pere. Matka se na spolužáky Zuzky často vyptává. 
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Nyní má Zuzka ve třídě kamarády především mezi chlapci, zatímco ve druhé a třetí 

třídě se kamarádila spíše s děvčaty. V současné době se kamarádí se spolužákem Davidem. 

Podle vyjádření Zuzky je pro ní vzor ve škole. Matka dodává: „ Stejně myslej, stejně choděj, 

stejně se učí, on jí má hrozně rád, oni spolu sedí v lavici. " David je chlapec s vynikajícím 

prospěchem, na kterého se Zuzka obrací, když potřebuje něco vysvětlit. Kamarádství s chlapci 

možná také ovlivňuje její styl oblékání, účesu a chování. Styl oblékání i chování je jen málo 

dívčí. Nebýt náušnic, často si Zuzku spletou s chlapcem. Zuzka o těchto příhodách zatím 

vypráví s humorem. 

Na otázku, zda se jí ve škole chtěl někdo ublížit nebo zdají řekli něco ošklivého Zuzka 

odpovídá: „ To bylo v první a druhý třídě, že jsem cigánka nebo že kvůli bráchovi, že je 

postiženej, a potom tam šla máma. " 

P: „Ještě teď se to objeví Zuzi ?" 

Zuzka: „ ... jednou mě napadl zezadu CH., jo a řikal, že mám postiženého bráchu. Já se mu 

taky nesměju, že má velkou hlavu, nebo... Tak jsem ho hned mlátila a on se hned uklidnil. " 

P: „Jak vypadá tvý zmlácení? " 

Zuzka: „Já ho třeba chytnu, svalím ho na zem, dám mu facku nebo pěstí a on pak s brekem 

uteče domu. Ale působí to na něj. " 

M: „ Zuzana je teď už ve škole rázná. " 

Zuzka, stejně jako dcery paní Bodorové, zažívala v první a druhé třídě výsměch a 

urážky kvůli své příslušnosti k romskému etniku. Dvakrát to řekla Zuzka učitelce, která pak 

mluvila k celé třídě, proč se to nedělá. Poté, co děti urážky opět zopakovaly, přišla do třídy 

matka. Podle vlastního popisu byla hodně rozčílená. Dětem pohrozila, že jestli se to stane 

ještě jednou, tak je zmlátí hlava nehlava. " 

Z uvedeného rozhovoru vyplývá, že Zuzka se naučila postupem času řešit podobné 

situace fyzickou odvetou. Matka tento její postup schvaluje, jelikož se v podstatě Zuzka umí 

zastat sebe sama tak i svého bratra. Matka v podstatě přebrala iniciativu ve škole a v řešení 

problému své dcery s kolektivem a razantně zasáhla místo domlouvání paní učitelky, které 

podle matky nikam nevedlo. 

Matka v rozhovoru uvádí, že měla stejné nepříjemné zkušenosti s tím, že se jí 

posmívali, že je Romka nebo Cigánka. Říká ale, že některé urážky padaly i ze stran jiných 

romských dětí. 

M: „... pamatuji si,já mám ještě tři sourozence, já jsem nejstarší. A ze začátku, v první třídě, 

když jsem byla malinká, taky jsem se nachala furt mydlit... Druhá třída taky. A když jsem 

vlastně měla ty sourozence a oni vlastně byli o rok mladší, takoví, že se každého báli, třeba 
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řekli „ támhle je cigánka", třeba na ségru. Jak já jsem slyšela to cigánka., no ty nervy ve 

mně, hned jsem šla na něj, hned sem ho zmydlila. A to jsem si hned udělala dobrej respekt, 

protože potom už nemohli na nás. Bránila jsem je jenom já. " 

Myslím, že je zajímavé, jak se v podstatě s konfliktem v rámci třídního kolektivu 

počítá a jak se předávají i „strategie boje". Pokud se podaří fyzicky „zneškodnit" žáka, který 

měl nepříslušné poznámky, v rodině to bude zjevně kladně hodnoceno a ceněno jako projev 

schopnosti bránit své sourozence. V podstatě se podobné chování od školáka tak trochu 

očekává, je k němu pobízen rodiči. Kromě této matky povzbuzoval i otec Pamelu 

(Bodorovou), aby se bránila fackou. Návštěva matky ve škole nebo oznámení nadávky třídní 

učitelce toho příliš nevyřeší. Zuzka i Pamela ví, že je potřeba si v dané chvíli pomoci sám. 

Pokud se tato forma odvety zvládne, získává žák respekt a autoritu. A hlavně má dítě už klid. 

Romské dítě zařazené na běžný typ ZŠ má situaci včlenění se do kolektivu obzvláště 

složitou. Zuzka měla jakoby tři strategie. První „silovou" - přeprat ostatní, zvítězit 

v soubojích. Druhou strategií zajišťující lepší začlenění do kolektivu je strategie „výborného 

prospěchu", který negoval argumenty o hloupých cikánech. Výborný prospěch buduje 

vysokou prestiž v rámci třídního kolektivu. Spolužáci často k Zuzce chodili o radu nebo si od 

ní opisovali domácí úkoly, správná řešení apod. 

Za třetí strategii bych označila spolupráci rodiče se školou a třídním učitelem. 

Kontakty a projevený zájem ze strany rodiče přeci jen mění úhel pohledu na rodinu a dítě. 

Z rozhovorů vyplynulo, že i když se Zuzka pere docela často, nikdy za to nedostala, 

na rozdíl od ostatních dětí, poznámku. 
haM*. 

Jířka^Jako se diví spolužáci, že Zuzina se pere a nikdy nic nedostane. Ostatní se perou a 

mají poznámku." 

Zuzka: „A já se peru a nic. " ( směje se) 

Matce i Zuzce je tato skutečnost také trošku diviá. Rozhodně si nestěžují, ale samotné 

to zaráží. Jak je možné, že Zuzka není za své rvačKy potrestaná? Zuzka se pere často i 

s chlapci. Zuzka je silnější postavy a vzrůstem nezaostává za nej vyšším chlapcem ve třídě. Je 

si vědoma, že fyzicky sama stačí i na své spolužáky. Pochopitelně zde hraje velmi důležitou 

roli zkušenost a zážitek, že fyzické půtky umí vyhrát. Proč to je ale u Zuzky beztrestné? 

Sbíhá se zde několik důvodů. Zuzka se pere i se silnými spolužáky, nevybírá si slabší. Její 

rvačky nejsou tedy o tom, přeprat méně zdatné jedince a demonstrovat na nich svoji sílu. 

Dovedu si představit, že i když je míra zavinění rvačky stejná, hraje v potrestání roli i 

skutečnost, že všichni situaci budou rozumět tak, že kluk se pere s dívkou, ne dívka s klukem. 

Proto poznámku napíše učitelka chlapci, kdy prát se s dívkou je přece ostuda. V nepotrestání 
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může hrát roli i její etnická příslušnost a neméně i školní historie žákyně, kterou učitelka 

dobře zná. Zuzina učitelka zná dobře potíže při začleňování žákyně do kolektivu, zná matku, 

která je na narážky o „cikánkách" velmi citlivá. Jistě ví, že podobné poznámky občas asi 

stejně padnou. Potrestání Zuzky může být pro učitelky do jisté míry ošemetná věc. Jak ale 

zjistit, zda se Zuzka opět brání a sama trestá urážky „do černých cigánů" nebo „blbýho 

bráchy" apod., nebo zda je důvodem rvačky banálnější záležitost, která by poznámku již 

zasluhovala? Koneckonců to, že si Zuzka sama zvládne řešit řadu podobných konfliktů, je pro 

učitelku do jisté míry výhodné, nemusí to pak zkoumat a řešit ona. Dá se také říci, že 

nepotrestáním Zuzky poznámkou tak učitelka potichu schvaluje její obranu, protože podobné 

poznámky si opravdu facku zaslouží. .. .A ona jí dát nemůže. Zuzčino jednání je tak vlastně 

přijatelným řešením pro obě strany, pro ni samotnou , tak i pro učitelku. 

V souvislosti s fyzickými půtkami bych chtěla obrátit pozornost i k tomu, že Zuzka se 

v tomto ohledu setkává s podporou okolí. U matky má dcera v tomto jednání oporu. Matka 

sama má podobné zkušenosti, které řešila také fackou. Toto řešení se vyplatilo, jak vyplývá 

z její výpovědi. M \ „.. a to jsem si hned udělala dobrej respekt, protože potom už nemohli na 

nás." Učitelka Zuzino rvaní, proti všem zavedeným pravidlům, také nepotrestá. Podporu 

Zuzka také cítí u části svých spolužáků, kteří při rvačce byli na její straně a povzbuzovali jí. 

M: „ Takže Zuzina se do něj pustila, děti udělaly kolo a hned „ Zuzko, nandej mu to!" 

Vztahy k učitelům 

Matka se vyjadřuje o chování a jednání učitelů Kladně M: „ Oni jsou na mě taky milí a 

hodní, neřvou na mě, nejsou protivní jo. " Varuje ale předtím, že není dobré dítě ve škole před 

učiteli moc hájit a zastávat se ho, potom mohou být učitelé i protivní. Kritizuje rodiče, že 

nejsou ochotni přijmout skutečnost, že jejich dítě se ve škole nechová slušně. 

P: „Proč dělá čoro moro?" (Matka jedné žákyně si šla do školy stěžovat kvůli špatné 

známce.) 

M: „Protože si myslí, že je to nespravedlivý. Ale já si myslím, že to je zasloužený. Protože 

učitelka by jinak, nevím, nekárala nebo by nedostala špatnou známku nebo poznámku. " 

Matka je přesvědčena o spravedlivosti trestů učitelek. Vyjadřuje také důvěru ve 

správné a přiměřené rozhodování učitele. Tyto uvedené příklady, myslím, ukazují na autoritu 

učitelského povolání, kterou tato profese u matky má. Matka se i v dalších hodnoceních 

chování a jednání učitelů zastává nebo spíše je na jejich straně. Udělené tresty či špatné 

známky spolužákům vnímá jako zasloužené. 
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Na prvním stupni matka i Zuzka o dobrý vztah s učitelkou pečovaly. Nezapomínaly na 

její svátek ani narozeniny, ke kterým ji Zuzka věnovala nějakou drobnost či maminka upekla 

malý dort. Ve třídě Zuzka s těmito drobnostmi nebyla jediná, učitelce nosilo dárky více dětí. 

Pokud bylo potřeba do školy něco přinést (papír, šišky, šípky, plody lesa apod.) matka velmi 

dbala na to, aby Zuzka i tyto doplňkové aktivity splnila a měla v pořádku. Třídní učitelku na 

1. stupni měly rády. 

Matka sama má potřebu pravidelného kontaktu se školou. Pravděpodobněji to pomáhá 

udržovat si pocit, že je vše v pořádku a že má vše pod kontrolou. V kontaktu je i nepřímo 

podporována. Okolí je rádo a leckdy vděčno, když vidí romskou matku, která má velký zájem 

o školu a bezproblémové dítě. Proč by na ní křičely, když jí možná berou jako výjimku která 

potvrzuje pravidlo? 

Předpokládám, že za jejím jednáním je skryta úzkost a strach před neúspěchem. 

Aktivní kontakt se školou má matce nejspíše zajistit možnost kontrolovat situaci nejen doma, 

ale i ve škole u učitelů. Matka se tak snaží udržet dobrý prospěch a zároveň pomoci dceři 

v dobré školní kariéře. Nepomáhá ale jen dceři, ale i sama sobě. Myslím, že ukázkovým 

školním prospěchem se kompenzuje postižení syna a možná i romství, přesněji postoj k tomu, 

co si podle matky myslí většinová společnost, že Romové jsou hloupí. 

Domácí příprava 

Jak se odráží školní život a školní nároky doma? Vzhledem k tomu, že jsem do této 

rodiny pravidelně docházela dva roky, myslím, že můj vhled do rodičovských příprav a 

urgování domácnosti kolem školy je relativně dobrý. Velikost bytuje určující pro rozvržení či 

plánování domácí přípravy. Domácí příprava probíhá v kuchyni u stolu pro 4 osoby. Tam si 

Zuzka dělá domácí úkoly a učí se. Učí se i v obýváku, ale to se matce moc nelíbí, protože tam 

se syn často dívá na televizi, což podle matčiných slov dceru rozptyluje. S nástupem druhé 

třídy matka občas vyhledávala pomoc kvůli domácím úkolům své dcery. Pak mě požádala o 

doučování dcery. Zuzku jsem doučovala dva roky. Pak se situace změnila, mě nastaly 

mateřské povinnosti a k Zuzce jsem už jezdit nemohla. Zuzka mi pak často volala a vedly 

jsme domácí konzultace po telefonu. Občas o víkendu přijela. Byla to forma, která nebyla 

dlouhodobě perspektivní. Matka začala přes inzeráty hledat doučovatelku. Sice u Zuzky dvě 

děvčata začala, ale brzy to opět skončilo. Pak začal Zuzku doučovat student, který si rodinu 

našel sám. Pravidelně navštěvuje rodinu i v současné době. Důvodem samostatného vyhledání 

rodiny paní Čurejové tímto mladým mužem, byl především neslyšící syn. Na Kladně sekta 

Svědci Jehovovi pravidelně pořádá setkání neslyšících kladenských občanů. Student jim přišel 
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tuto možnost nabídnout. Přítomnost tohoto studenta Davida a navázání kontaktu s neslyšícím 

chlapcem a jejich počínající přátelství je velmi zajímavou skutečností, která se v rodině udála. 

Ale to patří někam jinam. Student začal za postiženým Láďou docházet a matka se ho brzy 

zeptala na doučování Zuzky. On se toho ujal a Zuzka měla opět svého doučujícího. 

Z výše uvedené historie školní kariéry je jasné, že matka velmi cíleně a neúnavně 

hledá podporu a doučování pro svoji dceru. Ona sama si je vědoma, že na učivo již vůbec 

nestačí, neumí to dceři vysvětlit a pomoci jí. Matka si to přiznala velmi brzy, již ve druhé 

třídě a několikrát jsme o torr^ společně hovořily. 

Ve své výpovědi(úvádí, že jí ěfe školou občas pomáhala maminka. „ Máma to myslím 

nějak moc ...Jo třeba ten základ, třeba jo, táta vůbec, ten nechodil do školy.... Takže máma, 

co věděla, tak mi poradila, když nevěděla, tak poraď si sama. " 

P: „ Jak jsi to dělala, že sis poradila sama? " 

M: „ Já si už nějak nepamatuju, no nijak. Nechala jsem to bejt. " 

Matka sama má tedy zkušenost s pomocí vlastní matky. Pokud jí nepomohla matka, 

tak se problém neřešil. Ale nepřestával existovat, odrazil se v prospěchu. Jiřina také zkouší 

dceři pomoci sama, ale zároveň si uvědomuje, že dcera musí umět i to, co již sama nezvládne 

a hledá řešení v doučování. Doučováním se může vyhnout špatnému prospěchu a dobrým 

prospěchem opět ztvrdit to, že dcera je chytrá, a ona je tedy dobrým rodičem. 

Matka dbá na to, aby Zuzka měla vzorně připravené pomůcky do školy. Zuzka má 

penál, učebnice, sešity ve vzorném pořádku. Doma má vyčleněnou poličku, kde si ukládá své 

školní potřeby. Matka velmi dbá i na upravený zevnějšek svých dětí ve škole. Zuzce pořizuje 

oblečení podle spolužáků ( mikiny s kapucou, s tou a tou kapelou.) 

Doučování se matka vždy účastnila. V podstatě se učily obě. Matka se podílela na 

řešení slovních úloh, zkoušela je řešit také samostatně, při češtině zkoušela zdůvodňovat psaní 

I/Y. Samotná hodina doučování nebyla ale jedinou školní přípravou dcery. Kontrolovala se 

domácí práce, kterou dceři zadala matka a kterou Zuzka musela před hodinou doučování 

vypracovat. Obyčejně to byla stránka příkladů z matematiky a doplněná cvičení z češtiny. 

Matka dbala na to, aby dcera s těmito procvičenými úlohami byla o stránku, o dvě stránky 

v učebnici napřed před probíranou látkou ve škole. U některých úloh se v řešení matka 

s dcerou neshodly, proto uvedly výsledky dva a při kontrole se rozhodlo, čí řešení bylo 

správné. Na konci učebnic bylo uvedeno několik souhrnných opakování podle jednotlivých 

probíraných kapitol. Tato opakování Zuzka také dělala s časovým předstihem. Vypracovávala 

je samostatně na papír. Někdy se přišel na doučování podívat její bratr. Jelikož se s ním 

88 



komunikuje znakovým jazykem, není možné dělat při tom cokoli jiného. Matka po krátké 

době rozhovor ukončila a poslala Láďu do druhého pokoje s vysvětlením, že se Zuzka musí 

učit. (pozn. se synem se matka učila pravidelně také) 

V minulém roce k domácí přípravě přibyla i práce s počítačem a internetem. Dcera na 

internetu často vyhledává informace k referátům. Požadavkem učitelky u některých úkolů je 

najít potřebné články na internetu. 

M: „ Teď vlastně chodí do 6. třídy, a teď každý tej den na ty počítače, kde na to má člověk brát 

ty peníze, aby šla na internet, oni než si to vyjedou, než to najdou. Když to hledá sama, dýl to 

trvá, víc to platíš... " „ ...to je skoro každý den.. " „ No když mám v Tescu teď tu kamarádku, 

tak to má zadarmo. Tak jí to najde a vyjede, já jí dám čokoládku. " 

Matka sama počítač neumí ovládat vůbec. Dceru nabádá, že musí potřebné věci 

odkoukat od ostatních. Snaží se ji vést, dávat návody tam, kde si dcera musí hodně poradit 

sama. Tedy matka ji nabádá k aktivní pozornosti. Matka si aktivně vytváří kolem sebe určitý 

okruh lidí, na které se podle povahy školního požadavku může obrátit. Na doučování má 

Davida, na internet a počítače kamarádku v Tescu, mě občas zavolá, pak je tu slečna 

Hedvika, která pomáhala Zuzce se slohem. 

Oproti paní Bodorové a paní Adamové matka sama sebe nikdy neudala za negativní 

příklad, kterému je potřeba se vyhnout. Nikdy neuvedla argument ve smyslu, že vzdělání 

dcery je nutné proto, aby nedopadla jako ona. Matka se tedy neprožívá nikterak neúspěšně. 

Za tragédii, velký neúspěch by považovala, kdyby dcera skončila na podpoře. 

M: „Bude doma někde na podpoře a bude to úplně zbytečný. Moje sestra chce, aby se 

Andula(neteř) taky dobře učila, jinak ji nikde nevezmou a zůstane doma na podpoře, ale to je 

hrozný!" 

Jak vidno, domácí příprava je obsahem každého dne dcery i matky. Je pevně zařazena 

do jejich denního programu. Matka až úzkostně dbá na to, aby měla přípravu na školu pod 

kontrolou a nic se v tomto směru nezanedbalo. 

Vztah ke školní kariéře dítěte 

Matka má s dcerou velké ambice. Je jasné, že ambice se odvíjejí od prospěchu dcery 

ve škole. Zuzka měla prospěch do 4. třídy vynikající. Na začátku páté třídě matka zvažovala, 

zda podat dceři přihlášku na víceleté gymnázium. Nakonec se rozhodla počkat. Zuzka se 

během páté třídy s prospěchem zhoršila. Měla jednu trojku z vlastivědy a psychosomatické 

problémy k tomu. O trojce matce dopředu nic neřekla. Matka byla z vysvědčení dcery 

nešťastná. 
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P: „Jak ty si to vlastně prestavuješ dál, jak to bude po devítce ? Jaký vidíš cesty ? " 

M: „ Teďko snad nulové. " Toto byla reakce na současný problém, kdy matka nevěděla, jak to 

s dcerou řešit zhoršený prospěch a zároveň podvody se známkami. 

P: „Já chci, jak by to mohlo být ? " 

M: „ Kdyby se Zuzka učila třeba na ty jedničky, dvojky, nebo měla jednu troju, a vezmou ji 

ještě na další školu na gympl, střední školu, prosté, aby se vzdělávala, já to chci. " 

P: „A proč to chceš ? " 

M: „ Protože ona je Rómka, je snědá, práci nikde nenajde. A když bude mít vzdělání, bude mít 

diplom, takže ví, že má šanci na to. " 

P: „ Když by to nebyl gympl, střední škola, j aká jiná cesta by to mohla být ? " 

M:,, Když by se neučila dobře... tak jedině na střední odborný učiliště, vyučit se a konec. 

Buď bude dělat to , na co se má učit, nebo bude doma. " 

Pokud bylo vyučení a získání výučního listu pro paní Bodorovou a Ridajovou vrcholem 

vzdělání a vstupenkou do lepší budoucnosti, tak u Jiřiny je tomu zcela opačně. Nástup do 

učení bere jako jednu z nejhorších alternativ další vzdělávací kariéry. Učební obory jsou pro 

děti se špatnými známkami. U učebního oboru je podle matky nejmenší jistota, že dítě obor 

uživí. Matka jako negativum vidí to, že vyučení pak pracují naprosto v jiných oblastech. 

M: „Mám kamarádku, která se vyučila kadeřnicí, a teď prodává mobily. Vyučej se, pak je to 

neuživí, a dělaj stejně něco jiného. " Vyučení není jistota. 

Aspirace matky se upínají ke vzdělání na střední škole. Matka mluvila v ideálním 

případě i o studiu na vysoké škole. Hovořila o profesi zubní lékařky, o profesi učitelky či 

vychovatelky. M: „.. něco třeba jako má Hedvika nebo jako máš ty. " Domnívám se, že jde o 

podobnou situaci, kterou j sí^e-zmiňovala u dětí na Masokombinátě. Ty si také vybírají často 

obory, které vidí kolem sebe. Okolí je jejich inspirací. U Jiřiny a Zuzky je to totéž. Vzhledem 

k tomu, že se jim podařilo odejít ze sociálně vyloučené lokality, mohou se stýkat s různými 

vrstvami společnosti a s různými skupinami lidí. Tak se setkávají s mnohem širší paletou 

možností a příkladů, které je mohou inspirovat. Z uvedeného úryvku rozhovoru je jasné, že 

matka vzdělání a dosažení diplomu bere jako vyvážení handicapu „ být Romkou, být snědá". 

Romka musí mít dobré vzdělání, pak má možnost si najít práci a zařadit se do společnosti. 

Matka klade co do známek a školního prospěchu na svou dceru vysoké nároky. V poslední 

době Zuzka přestala zvládat matčiny nároky a proto se uchýlila k podvodům se známkami. 

Z matky má větší strach než z učitelky, jak sama uvádí. Matka se sice dceři snaží pomoci, ale 

jde spíše o nátlak, aby se déle a více učila, aby se více doučovala s Davidem. 
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Srovnám-li paní Čurejovou s ostatními matkami, pak by objektivně paní Čurejová 

měla být spokojená. O takové dosavadní školní kariéře se žádnému z dítěti ani žádnému 

z ostatních dotazovaných rodičů ani nezdá. Ale ze subjektivního pohledu řeší stejná dilemata 

jako matky na Masokombinátě. Chce, aby dcera byla úspěšná, tedy snaží se dělat dobře pro 

dceru i sebe, ale zároveň si také dělá zle, protože se tak stává závislou na školním prospěchu 

dítěte. 

Myslím, že nebude znít příliš přehnaně, pokud napíši, že matka je na dobrém 

prospěchu své dcery vlastně velmi závislá. Bohužel není místo pro popis, co se odehrává 

v rodině, když dcera přinese ze školy trojku. Matka v podpoře školní úspěšnosti dcery prožívá 

úspěchy také. Pokud škola chválí její dceru, chválí i jí, jedničkami a pětkami škola 

neznámkuje pouze Zuzku, ale i matku. Matka je školními výsledky naprosto svázaná. Strach a 

úzkost z toho, jaké budou výsledky ve škole, je v jejích každodenních starostech. Vlastně 

v této věci prožívá úplně stejné pocity, jako každý jiný běžný rodič. Najednou má s rodiči 

stejné problémy, stejné radosti, podobným způsobem ji školní prospěch dcery zúzkostňuje 

Tedy škola a starosti se školou, tak jak ona je chápe (pravda, trošku více vyhroceněji) ji plně 

začleňují do běžné majoritní společnosti. 

Matka je ochotna svázat identitu se školním úspěchem dítěte. To není nic tak 

neobvyklého. Ale identitu matky v tomto ohledu problematizuje etnická příslušnost matky. 

Matka je Rómka, k romství se hlásí otevřeně, ale romsky nemluví (viz kapitola Jazyk 

v rodině). Vzdělání a úspěšnou školní kariéru chápe jako vyvážení k romství, jako kdyby 

romství a barva pleti bylo špatnou volbou, která se musí něčím kompenzovat. 

Vzdělání ve vztahu k celé rodině 

Vzdělání má v této rodině velmi zásadní význam. Matka se přímo upíná na školní 

prospěch dcery. Cílevědomě plánuje a přemýšlí o budoucnosti dítěte. Snaží se nic neponechat 

náhodě. Ačkoli matka sama nedosáhla ani vyučení, výuční list nevidí jako dostačující 

završení vzdělání. Není v této rodině matky považován za prestižní záležitost, na rozdíl od 

předešlých rodin, kde jedinec s výučním listem je považován za „studovaného" a vzdělaného. 

Učební obory jsou pro děti se špatným prospěchem, které jinam jít nemohou. Nej vyšší metou 

ve vzdělání je v představě matky vysokoškolský diplom. Matka jako jediná má správnou 

představu o návaznosti stupňů školství. Velmi dobře si uvědomuje rozdíly mezi učebním 

oborem, učebním oborem s maturitou a střední školou. 

Matka velmi jasně dává do vztahu vzdělání a jistotu zaměstnání a tedy i vymanění se 

ze života na podpoře. Vzhledem k aspiracím, jaké má matka se vzděláním své dcery Zuzky, 
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je jasné, že počítá s dlouhodobou podporou dítěte. V této rodině se vůbec neuvažuje o 

možnosti, že by Zuzka mohla pobírat sociální dávky například od 16 let a zůstat doma. Pro 

matku je tato představa naprosto nepřípustná. Matka se nehrozí jako paní Bodorová, že dcera 

završí svoje vzdělání třeba až ve 20 letech. Matka to tak právě chce, jasně si uvědomuje, že 

dostatečné vzdělání je dlouhá cesta. 

Jelikož jsou matčina očekávání vysoká, pro dceru začíná být vyhovění jejím 

požadavkům natolik náročné, že se začala uchylovat k podvodům se známkami, aby se tak 

vyhnula výčitkám a nespokojenosti matky a vlastní vině, že ona a její výsledky jsou příčinou 

zklamání matky. U chlapce má paní Čurejová realistické představy. Matka by si přála, aby 

chlapec mohl zůstat v chráněných dílnách a věnovat se manuální práci, která syna velmi baví. 

Největším uspokojením je pro matku v současné době to, že syn našel ve studentovi Davidovi 

kamaráda, se kterým jezdí na kuželky a na další akce. Navíc David výborně ovládá znakový 

jazyk, takže mezi chlapci není komunikační bariéra. Radost, že Láďa má kamaráda, nyní 

vyvažuje horší známky Zuzky. 

Nelze pochopitelně přesně dedukovat, jak by se život rodiny ubíral, pokud by zůstali 

v ghettu Dallas. Problémy rodin, které v těchto lokalitách bydlí, jsou si ale velmi podobné. 

Prostředí ghetta snažící se rodiny přetváří k obrazu svému a postupně velmi výrazně převládá 

letargie, bezmocnost cokoli ovlivnit a absence energie pokusit se něco změnit. S jistotou lze 

říci jen to, že by každodenní fungování rodiny a plánování rodičovských aspirací vypadalo 

jinak. Jistě, často rozhoduje osobní nasazení jedinců. Jiřina má velké osobní nasazení a 

velikou snahu. V prostředí, ve kterém nyní žije, se jí její nasazení a snaha nějakým způsobem 

pozitivně vrací a vyplácí. V sociálně vyloučených lokalitách je tomu často jinak. 

6.2 Specifická pravidla života v Masokombinátu 

Pod touto kapitolou uvádím shrnutí mých poznatků o pravidlech způsobu života 

v ghettu. Pro účely práce bych se ráda zastavila u některých konkrétněji. Prostředí ghetta je 

determinující v mnoha směrech, proto se snažím následujícím popisem některých 

specifických pravice přiblížit realitu života ještě o trochu více. 

6.2.1 Co patří mně, patří všem 

Členové širší rodiny do jisté míry sdílí společně své majetky. Koneckonců je možné to 

vidět v praxi mezi sousedy. Sousedi si velmi intenzivně půjčují a vyzvedávají navzájem věci, 

potraviny, nádobí. Jedna matka to velmi jednoduše vystihla. Byla přes den unavená, protože 
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„vartovala po čtyři noci" u svého zemřelého otce. Na otázku, proč nespí přes den, mi 

odpověděla: „Dyt to nejde, furt volaj o mouku nebo mlíko, co mám dělat, když to nemaj, tak 

jim to přeci dám. " 

Společné vlastnictví s sebou nese mnohé problémy, ale otázka tohoto pravidla je zcela 

zásadní. K cizím lidem se často chováme sobecky, ale v rodině? Musíme si přece pomoci. 

Tento vztah společného vlastnictví se ale často promítá i do práce a pracovního výdělku 

jednotlivce. Mám-li se podělit s rodinou o pracovní příležitost, pak je každý můj pracovní 

kontakt či výdělek majetkem celé rodiny! Společné vlastnictví demotivuje lidi pracovat, 

poněvadž výplata je rozdělena mezi celou širší rodinu, ale vynaložené úsilí nese zaměstnaný 

jednotlivec. Nedá příliš práci vyvodit z toho logiku, že je proto výhodnější pracovat málo a 

spoléhat se na pomoc ostatních členů rodiny, která je samozřejmostí. Takovéto chování pak 

bývá z vnějšku nesprávně interpretováno jako lenost, vychytralost, lemplovství apod. Jde však 

o racionální reakci na majetkové uspořádání v rámci rodinné sítě - stejný člověk by pracoval 

mnohem více, kdyby nebyl součástí solidární majetkové sítě. V případě této ženy, které 

zemřel otec, například bratr zaplatil celý pohřeb přesahující částku 150.000,- Kč. Má to štěstí, 

že přes léto podniká ve stavebních pracích. Tedy na pohřeb padly všechny jeho soukromé 

úspory, jelikož ostatní sourozenci jsou právě ve velmi tíživé finanční situaci. Motivace 

chudých sourozenců podílet se alespoň částečně na přípravě otcova pohřbu jako nákladného 

rozloučení s mrtvým je stále tak silná, že neváhají se za tímto účelem zadlužovat u lichvářů. 

Je to pro ně silně tradiční záležitost, emocionálně silně sycená, spojená se spoustou 

„iracionálních" prožitků, že racionální dotaz „Proč tak draze, když nejsou peníze?" vůbec 

neobstojí. 

Tedy shrnu-li předchozí řádky, společné vlastnictví pomáhá držet členy rodiny nad 

vodou, ale tato tradice zároveň své členy v osobním rozvoji a lepším zapojení do společnosti 

velmi brzdí. Tento vztah k vlastnictví se může projevovat i ve vztahu ke vzdělání a k jeho 

případným pozdějším výhodám (zaměstnání, více peněz apod.) Pokud se podaří jednotlivci 

tyto výhody využívat, zřejmě se pak o ně dělí jako o společné vlastnictví často s celou rodinou 

(viz. pracující syn v rodině Ridajů). 

6.2.2 Lepší vrabec v hrsti... 

Chudí lidé jsou netrpěliví a proto často upřednostní mnohem menší výhodu, kterou 

mohou mít hned, před výhodou větší, časově však vzdálenější. Do trpělivosti se zde prostě 

nevyplácí investovat, když budoucnost vypadá špatně. Celková momentální radost ze života 

se totiž nezvýší, budu-li myslet na to, co špatného mě čeká. Chudí lidé neplánují do vzdálené 
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budoucnosti proto, že jsou nepřizpůsobiví, nýbrž proto, že jejich racionální očekávání 

nepřívětivé budoucnosti je vede k tomu se ve své budoucnosti nenimrat. Bohužel tento aspekt 

vyplývající z života v chudobě se promítá i do vztahu ke vzdělání. Obecně se má za to, že pro 

Romy má vzdělání jinou hodnotu, respektive že důraz kladený na vzdělání není tak důsledný 

jako u majority. Je podloženo výzkumy, že skutečnost života v chudobě se výrazně promítá 

do školy a vzdělání a že společenské vrstvy se opět regenerují ve svých dětech. V podstatě 

chceme, aby děti z těchto rodin skočily do jiné, vyšší ekonomicko-společenské vrstvy. Klíčem 

by k tomu mělo být právě dostatečně dlouhé a odborné vzdělání. 

Není výjimkou, že po ukončení PŠD rodiče vědomě podepisují, že dítě nenastupuje do 

žádného oboru. Okamžitým přínosem je, že je zapsáno na úřadu práce a nárokuje sociální 

dávky stejně jako rodiče. Dále rodině odpadávají náklady spojené se školou. Krátkodobě si 

rodina mírně zlepší svoji ekonomickou situaci, ale dlouhodobě je to pochopitelně pro dítě 

většinou cesta do pekla, cesta na Masokombinát. 

Přesto, jak je možné soudit z uvedených rozhovorů, se i v tomto prostředí vyskytují 

rodiny, které jsou ochotné odmítnout pomyslného „vrabce v hrsti" a zkusit počkat na 

„holuba", kterým je lepší budoucnost založená na kvalitním vzdělání. 

6.2.3 Příslušnost k rodině jako potvrzení kvality 

Zde bych chtěla navázat na text, který se týkal populace v ghettu a na text o 

rozdělování kladenských Romů podle místa původu rodiny. Z mého textu i z dalších 

dostupných publikací se dozvídáme, že Romové jsou závislí na své rodině také proto, že ji 

potřebují jako značku kvality. Je v podstatě jasné a na první pohled podle jména evidentní, 

s kým mám tu čest a o jak „kvalitního" jedince se jedná. Kvality jsou tedy určeny a dány 

pověstí celé rodiny. Pochopitelně tohoto informační zdroje plynoucího z příslušnosti k rodině 

můžeme využít, pokud se orientujeme v celém širokém společenství. Ale míra tohoto 

společenství nemůže být a není bez hranic, pak by toto pravidlo jasně nefungovalo. Tedy 

tento znak kvality je významný pouze v rámci sice širokého, ale přesto omezeného 

společenství. Konkrétně tím mám na mysli, že Romové rozliší, která rodina je kvalitnější zda 

Sivákovi či Gorolovi, majorita nikoli. 

Příslušnost k rodině jako k určité známce kvality informuje druhého také o určitých 

vnitřních charakteristikách lidí, jako jsou dovednosti nebo morální kvality. Ty nejsou na první 

pohled vidět a proto je musíme svému okolí nějakým způsobem signalizovat, pokud máme 

co. 
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V majoritní společnosti máme také vypracované mechanismy, jak usuzovat na první 

pohled na určité vnitřní charakteristiky jedinců. Signálem, na základě kterého předpokládáme 

nějaké kladné charakteristiky, je například vysokoškolský diplom18. I když člověk nakonec 

pracuje v jiném oboru než vystudoval, svému zaměstnavateli pomocí titulu signalizuje, že 

není líný a hloupý. Nebo podobným signálem může být také to, že je člověk schopen se 

kultivovaně a srozumitelně vyjadřovat. Jistě bychom našli mnoho dalších znaků. Jde o to si 

jasněji uvědomit, že signály o své kvalitě a o svých dobrých vlastnostech mohou být u Romů 

a u majoritní populace jiné. 

Romové žijící v ghettech nemají k dispozici stejne^ signalizační prostředky. V rámci 

jejich životních zkušeností je metou výuční list. Co se týče výše zmíněného kultivovaného 

vyjadřování, je situace zapeklitější. Většina dospělých mezi sebou mluví romsky. Kvalitu a 

úroveň nejsem schopna posoudit. Ale už ten fakt, že romštině dávají přednost, pokud si 

mohou vybrat, je do jisté míry velmi výmluvná. Jiné je to, když musí mluvit česky. Používání 

dysgramatismů, neporozumění významů spousty slov, používání frází, které nezapadají do 

kontextu rozhovoru, to vše je velmi časté. Ne příliš kladné reakce okolí, které jim často špatně 

rozumí, vyvolává úzkost a leckdy nepřiměřené reakce u člověka, který je frustrován „cizím" 

jazykem a není schopen se vyjádřit lépe. Často dochází k emotivním reakcím, které jsou 

v podstatě obrannou reakcí na jazykovou frustraci, na strach, obavy co bude dál. Dostupným a 

měřitelným signálem vnitřních kvalit se tedy stává příslušnost k té které rodině. Význam 

tohoto mechanismu je jasný. Měl a má usměrňovat chování všech příslušníků rodiny, kteří 

jsou tak svým chováním odpovědni za společenský status rodiny. Pokud se někdo nějakým 

způsobem prohřešil, byl vystaven velkému tlaku ostatních a donucen sjednat nápravu, jelikož 

ohrožoval svým nepatřičným chováním pověst všech příslušníků rodiny.19 Nevím, jak moc je 

regulační funkce uplatňována dnes a v prostředí ghetta. Ale pravdou je, že rodiče nebo starší 

děti zdůrazňují svou příslušnost k té a k té rodině. Především dětem často záleží, abych přesně 

věděla z jaké rodiny jsou a abych š i je nespletla s rodinou jinou se stejným jménem. 

Jako příklad bych uvedla případ pana L. Pochází z rodiny široké, leč původem z míst, 

které se nepojí s velkou společenskou prestiží. Část rodiny bydlí na Masokombinátě. Pan L. se 

rozhodl změnit si příjmení. Dle mých poznámek z rozhovorů se lidé domnívají, že chtěl 

zastřít svůj původ, jelikož rodina nemá dobrou pověst. Dobrovolně se odrodit od rodiny a 

nechat si změnit jméno, není běžné ani v široké společnosti. 

18Průcha, 2004, s. 86. 
19 Dostupné na Internetu: www.ceska^hetta r? 
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Jde o člověka, kterému se podařilo již dávno pracovat pro určitou instituci na Kladně. Změna 

jména byla informací pro místní kladenské rodiny. Pro majoritu tato změna nemá většího 

významu, jelikož příslušnost k rodině chápeme méně vyhroceněji a v romských jménech a v 

jejich pověsti se mohou orientovat opravdu pouze zasvěcení. 

6.2.4 Adaptace dospělých a dětí na život v ghettu 

Lidé propadající se do sociálního vyloučení se zprvu pádu do horších podmínek brání. 

Postupně, pokud nedokáží tento proces zastavit, nebo dokonce zvrátit, se na nové podmínky 

adaptují. 

Tato adaptace musí být velmi rychlá, jelikož otálení s přijmutím nových pravidel stojí reálně 

hodně peněz. Několik příkladů reality ghetta. Elektřina se zásadně bere načerno z chodeb, 

protože do stavu elektroměru v bytě se promítne jak elektřina spálená daným bytem, tak 

elektřina ze společných prostor. Vzhledem k tomu, že ve valné většině všechny domácnosti 

berou energii z chodeb, je jasné, že poctiví zaplatí více za sebe a hlavně za druhé. Tedy není 

dobré být poctivým, v podstatě to stojí mnohem více peněz. Některé domácnosti fungují tak, 

že neustále jeden člen rodiny musí být doma, aby byt hlídal. Většinou jsou těmito hlídači 

matky. Není výjimkou, že v nepřítomnosti byly některé byty vícekrát vykradeny, proto si 

rodiny mezi sebou zavedly tyto „hlídací služby". 

Rodiče hodně zakazují svým dětem chodit ven a hrát či stýkat se s ostatními dětmi, 

„s těma špinavejma cigánama". Přesto se všechny děti potkávají na chodbách a kolem domu. 

Tedy rodiče se musejí smířit s tím, že jejich dítě je v nevhodné společnosti, bojí se toho, ale 

v zásadě jinou než špatnou společnost dítě na výběr nemá. 

Některé rodiny se živí tak, že stahují staré rozbité elektrospotřebiče a auta 

k Masokombinátu, to co jde rozebrat a prodat nebo odevzdat do sběru to zpeněží, zbytek věcí 

se hromadí na skládce vedle budovy a pak kolem domu, kde je zrovna místo. Úklid prostředí 

a skládky a nepořádku je finančně náročný, takže celá suma za úklid se následně rozpočítává 

na všechny obyvatele na hlavu, včetně kojenců a batolat. Lidé, kteří s tímto nepořádkem 

nemají nic společného, se bouří, ale oficiální stížnost na viníky podat nechtějí, jelikož se bojí. 

Nepsaná pravidla ghetta jsou přísná. Bojí se jednoduše pomsty, která může vypadat od zbití 

dětí až po rozkopnuté dveře a vykradení bytu. 

V rámci ghetta můžeme hovořit jednak o adaptaci na novou sociální situaci, jednak o 

adaptaci na nové prostředí. Mnoho lidí, kteří dnes žijí v ghettech, bylo v minulosti zařazeno 
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do běžné společnosti - bydleli v běžné městské zástavbě a mají tedy ještě srovnání, jaké je žít 

v normálním prostředí a jak a v čem se ghetto od tohoto prostředí liší. Jiná situace však 

nastává u mladších generací, které se rodí od 90. let minulého století. Tito mladí lidé a děti 

jsou rovnou socializovány na podmínky ghetta, přijímají zdejší vzorce chování a je jim od 

počátku života vštěpována pozice nejchudší složky společnosti. Tedy nová generace 90. let 

zažívá naprosto jinou realitu, než jejich rodiče. Situace je nebezpečná v tom, že tato „ghettová 

generace" nemá srovnání s jinou alternativou. Rodiče alespoň věděli, že přicházejí o normální 

bydlení a jdou do horšího. Jejich děti v podstatě žádné horší podmínky poznat nemohou. Je 

jasné, že rodiče mohou jen těžko dětem předat jejich zkušenost s běžným bydlením ve městě. 

Upadáváním na sociální dno ubývá také možností a alternativ restrikcí, kterými by se 

někteří lidé dali motivovat k novému zapojení či ke snaze o zlepšení vlastní situace. Jako 

příklad uvedu, že některé dnešní mladé maminky bydlící v ghettu nemají už ani strach ze 

soudní exekuce bytu. Praxe je totiž taková, že pokud jsou vystěhovány z bytu na 

Masokombinátu, obyčejně dostanou náhradní bydlení v prvním patře. Z několika odpovědí 

matek ale na druhou stranu vyplynulo, že se velmi obávají toho, aby nad nimi nebyl 

ustanoven dohled sociálního pracovníka, nebo aby jim nebyly odebrány děti. Většinou se 

toho obávají matky, kde dohled sociální pracovnice není nutný. Pokud něco takového hrozí, 

tak se bohužel často jedná o matky, které jsou na tom duševně tak, že jim důsledek reálné 

hrozby (odebrání dětí) nedochází. Jako příklad pro dokreslení, že s některými rodiči nepohne 

opravdu nic, může být rodina K. Rodiče mají dva chlapce, oba na ZŠ praktické. Na základě 

rozhovoru s učitelkou jsou se dozvěděla, že jeden z nich má silnou zrakovou vadu a že je 

schopen číst a vidět písmena zvětšená cca. na 3 cm. U televize sedí přímo u obrazovky, peníze 

v ruce nerozpozná. Matka v důsledku ročního nátlaku školy pořídila chlapci brýle v drogerii, 

lístek na vyzvednutí korekčních brýlí ztratila ( doplatek byl 800,- Kč). 

Z rozhovoru se sociální kurátorkou vyšlo najevo, že matka již kvůli tomu měla 

problémy s odborem péče o dítě. V současné době se zvažuje podání trestního oznámení na 

zanedbání péče o dítě a ohrožení zdravého vývoje dítěte. Matka má velké komunikační 

problémy. Domnívám se, že selhává v pochopení závažnosti celé situace. Fakt, že její chlapec 

může mít výrazně snížený intelekt především v důsledku chybějících korekčních brýlí, jí 

vůbec nedochází. Jediná šance je vyzkoušet, zda by fungoval doprovod matky k oční lékařce 

pro nové korekční brýle a následně doprovod k vyzvednutí brýlí. Dítě je v takové situaci zcela 

v moci rodiny, samo nezmůže pochopitelně nic. Chtěla jsem ukázat, že některé rodiče 

neburcují k aktivitě v podstatě ani blížící se rozhodnutí soudu ani odebrání dětí do ústavní 

péče. Faktem ale je, že tito lidé nemají vůbec představu, jak problémové situace řešit, neví 
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kam jít, co říkat atd., neznají základní pravidla společenského a občanského života. Uvádím 

ještě jeden příklad, na kterém chci ukázat, že tito lidé se často dostávají do velkých problémů 

neznalostí běžné reality, neznalostí základních pravidel. Neznalost, jak víme, často 

neomlouvá, ale pokud jejich překročení pravidel nebylo záměrné a úmyslné, staví to tyto lidi 

přeci jen do jiného světla. 

Paní M. se odstěhovala na rok z ghetta, aniž by jí napadlo byt odhlásit nebo změnu 

někde oznámit. Po roce zjistila, že její opuštěný byt byl sice zcela vybydlen „černými" 

nájemníky, ale teď je zase volný. Přistěhovala se zpět a dva dny nato dostala rozhodnutí o 

soudní exekuci pro neplacení nájemného v uplynulém roce. Vůbec nechápala, jak je to 

možné, když tam přeci nebydlela ona, ale někdo jiný! Vzhledem k výjimečnosti situace a ne 

špatnému úmyslu se dohodla na splátkovém kalendáři a exekuce byla dočasně pozastavena. 

Co se týče adaptace dětí na ghetto, tak ta nejvíce závisí na postoji rodičů k danému 

způsobu bydlení. Zatím jsem se nesetkala s jediným výrokem, že se někomu bydlí dobře, 

nebo že je zde spokojen. Děti pak přejímají výroky dospělých a hovoří o bydlení a životě 

v ghettu stejně. Děti, které mají srovnání s běžným typem bydlení, hovoří stejně jako rodiče, 

ale jsou schopné vidět rozdíly v kvalitě v konkrétních věcech ( „Nemám tu už své kamarády, 

měli jsme hezčí pokoj, spravené dveře, nikdo nám nekopal do dveří, tady se víc bojím"). 

Pokud jde o děti, které se do ghetta narodily, vyjadřují se stejně negativně jako rodiče, ale 

nebyly schopny uvést rozdíly jaké je to na jiném sídlišti a j aké je to tady. 

Avšak hlavně děti v ranném věku jsou adaptabilní a existuje šance je prostřednictvím 

školní a mimoškolní výuky a integrace do rozličných kolektivů vytrhnout z ghett a částečně 

socializovat pro život ve společnosti, respektive spíše poskytnout zážitek z toho, že existuje 

alternativa k životu v ghettu. Ale šance na lepší zařazení a úspěšnější začátek školní kariéry se 

snižují v důsledku několika příčin hned na začátku. Domnívám se, že první příčinou je 

skutečnost, že nemalé množství romských dětí z ghetta v průběhu prvních dvou let na ZŠ 

přechází na základní školu praktickou, kde se opět setkává (v případě kladenské základní 

školy praktické) s totožnou společností dětí ghetta. Pro romské dítě i rodinu je bohužel 

v podstatě často příjemnější přejít na ZŠ praktickou, protože zde má více kamarádů a 

známých než v běžné škole (viz případ malé Gretky). 

Druhou příčinou nevydařeného začátku je, že rodiče někdy sami preferují nástup do 

této školy, kde je v kolektivu mezi „svými" a dítě si nepřipadá méněcenné kvůli chudobě, 

ve které vyrůstá. Tyto děti nemají hračky, které mají děti z majoritní společnosti a ani třeba 

klasické školní pomůcky jako je například psací pero, o knížkách a vlastním pokoji nemluvě. 
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Dalším nešvarem který ovlivní situaci dítěte je skutečnost, že se proti 

automatickém postupu rodičů přihlašovat dítě na tento typ školy v praxi nikdo příliš 

nepostaví. Tedy na ZŠ praktické pak mohou končit děti, které by mohly zvládnout (byť 

s vnější podporou) základní školu běžného typu. 

Mám možnost zblízka pozorovat v jakých podmínkách tyto děti vyrůstají. Bezesporu 

je ZŠ praktická pro všechny děti, které tam nastoupí záchranným kruhem, který je vytahuje 

ven z ghetta, poskytuje základy vzdělání a dovednosti, které společnost požaduje. Ale 

sporným bodem je, že se zařazováním do ZŠ praktické více nešetří. Přípravné ročníky, které 

často odborná literatura uvádí jako běžnou záležitost ve vyrovnávání příležitostí dětí se 

sociokulturním handicapem, na Kladně, vnejvětším středočeském městě, nejsou. Byly 

v minulém roce zrušeny. Dle vyjádření školy nebyla poptávka ze strany rodičů a nepodařilo se 

naplnit ani jeden přípravný ročník. Klíčovým problémem ale zůstává, že žádný rodič o 

podobné možnosti nevěděl. Je obtížné vyřešit, jak dostat tyto informace do těch rodin a k těm 

rodičům, jejichž děti to potřebují nejvíce. 

Život v ghettu je strašně frustrující. Lidé zde upadají do celkové letargie, nejsou s to si 

pomoci vlastními silami, často ani nevědí jak.Volí krátkodobé životní strategie, cílené jen na 

uspokojení základních potřeb. Nerozumějí společenskému prostředí a společenským normám. 

Žijí v pocitu ohrožení a ve strachu ze změn a nových věcí. Děti samozřejmě tyto modely 

jednání automaticky přebírají a celá situace se tak mezigeneračně dědí. 

6.3 Vzdělání a zaměstnání obyvatel ghetta 

Tuto kapitolu a následující kapitolu Jazyk v rodině uvádím v rámci hlavní kapitoly 

Interpretace. Popisuji zde obecněji celkovou situaci kolem vzdělání, pracovních příležitostí a 

jazyka, ale zároveň se snažím situace také interpretovat a dávat do souvislosti některé 

aspekty ovlivňující vztah ke vzdělání, práci i jazyku, které možná na první pohled zůstávají 

skryty. 

Smysl vzdělání je v individualistické a kolektivistické společnosti chápán odlišně. 

V individualistické je to příprava jednotlivce k umístění ve společnosti jiných jednotlivců^ 

Vysoké vzdělání neznamená jen zvýšení ekonomické ceny držitele, ale také jeho sebeúcty: 

dodává pocit dosažení úspěchu. V kolektivistické společnosti (pozn: v našem případě romské 

rodiny) je důraz kladen na osvojení dovedností nezbytných k tomu, aby se člověk stal 

přijatelným členem skupiny. To vede k upřednostňování pokladů tradice. Učení je často 
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chápáno jen jako jednorázový proces20. Romské rodiny lze považovat jistě za zástupce 

kolektivistické společnosti. Znaky individualistické společnosti bychom v lokalitě 
• 

Masokombinát těžko nacházeli. 

Nemám žádnou statistiku, která by se dosaženým vzděláním lidí a jejich možným 

uplatněním na trhu práce v Masokombinátu zabývala. Mohu tedy vycházet pouze z rozhovorů 

a ze svých zkušeností nabytých pobytem v lokalitě. Většina rodičů, se kterými jsem mohla o 

jejich dosaženém vzdělání hovořit, chodila do zvláštní školy. Jedna matka byla negramotná a 

jedna měla dokončenou základní školu, zbylé byly žákyněmi základní školy praktické. 

U dětí je situace následující. Z celkového počtu dětí, což je asi 40 % obyvatel( cca. 100 

dětí), se mi podařilo zjistit, že pouhý zlomek (asi 12 dětí) navštěvuje běžnou základní školu. 

Jedná se celkem o pět rodin. V jedné rodině P. je celkem 6 dětí, z toho pět jich je na běžné 

základní škole. V druhé rodině R. je celkem sedm dětí, z toho nej mladší sedmiletá dívenka 

nastoupila do základní školy. Ve třetí rodině jsou děti tři, z nichž nejstarší chlapec navštěvuje 

6. třídu základní školy. V dalších rodinách je na základní škole vždy jedno dítě, to nejmladší. 

Zbylé děti plní povinnou školní docházku v základní škole praktické. Pro zařazení dítěte do 

speciální školy je nezbytný písemný souhlas rodičů, což není překážkou. Rodiče, i když by 

dítě mohlo zkusit ZŠ, v podstatě preferují nástup do této školy. Motivem není ani představa 

projít základní povinnou docházkou snadněji, ale dále uvedené skutečnosti. 

Vzhledem k velkému počtu dětí v rodinách je jisté, že do základní školy praktické 

chodí většina starších sourozenců, kteří mohou malého sourozence do školy odvést místo 

rodičů a ze školy ho zase bezpečně odvést. Během pobytu ve škole mohou na něj kdykoli 

dohlédnout a sourozenci mohou být spolu v kontaktu. Děti jsou společně na jednou místě. 

Tuto „výhodu" mi uvedlo hodně matek z Masokombinátu. Většinou má nejstarší dítě mobilní 

telefon, takže pokud je nutné, může potřebné informace rychle sdělit mladším sourozencům. 

Valná většina maminek má doma další děti v předškolním věku či ještě mladším. Vzhledem 

ke špatné dostupnosti Kladna z Masokombinátu by bylo, podle matek, složité a časově 

náročné vyzvedávat jedno dítě v jiné škole, než ostatní. 

V očích maminek je další výhodou základní praktické školy to, že do tohoto typu 

školy chodily samy. Několikrát se různě opakovala situace, že učitelky, které učily maminky, 

učí teď jejich děti. Matky tam mají pocit známosti a většího bezpečí při kontaktu s učiteli. 

Známým učitelům také více důvěřují v korektním jednání s jejich dětmi. Jako klad této školy 

některé matky uváděly pomalejší tempo při výuce. 

20 Průcha, 2004, s. 86. 
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Pro některé matky je výhodou také to, že jsou děti „mezi svými", tedy romskými dětmi. Na 

druhou stranu, jak vyplývá z rozhovorů, některé matky kvůli velké koncentraci romských 

považují školu za špatnou. Děti se často mezi sebou znají, často jde o více či méně vzdálené 

příbuzné. Vzhledem k vysokému počtu romských žáků na základní škole praktické žáci, kteří 

nastoupili od první třídy tuto školu, neměli téměř žádné obtíže s posměchem a nadávkami 

kvůli svému původu. Naopak s tímto jednáním se setkaly všechny děti a jejich rodiče, kteří 

navštěvovali základní školu a s nimiž jsem dělala rozhovory. 

V současné době je na Masokombinátu velmi malý počet dětí, které pokračují ve škole 

na středním stupni. Jeden hoch je na učebním oboru číšník-kuchař, další je vyučen zedníkem 

a pracuje již přes rok ve stavební firmě (syn paní Ridajové), další chlapec se druhým rokem 

učí na opraváře zemědělských strojů a jeho bratr nastupuje v novém školním roce obor 

zednické práce. Dále vím o dvou dívkách v 8. třídě, které ví, do jakého učebního oboru by 

chtěly nastoupit. V následujících řádcích bych ráda více nastínila, jak vypadá v realitě 

problematika středního stupně vzdělání. 

Praktická škola nedělí své žáky na studijní a ne studijní typy, ale na ty, kteří nastoupí 

do učebního oboru či ukončí svoji cestu vzdělávání ukončením povinné školní docházky na 

základní škole praktické. Jeden z rozdílů, proč někteří rodiče posuzovali jako lepší klasickou 

základní školu byl, že z této školy mohou děti do lepších učebních oborů než ze ZŠ praktické. 

Očekávají, že dítě bude mít na výběr více atraktivních oborů, ačkoli často nejsou sami 

schopni říci, které atraktivní obory mají na mysli. Jedna matka uváděla kosmetičku, jeden 

chlapec automechanika, to bylo vše. Rodiče si dovedou představit cestu od základní školy do 

učebnímu oboru, k vyššímu vzdělání neaspiruje v této lokalitě nikdo. Skoro člověk nabývá 

dojmu, že střední školy „ neexistují". Otázkou je, zda jsou realisté, neboje studium na střední 

škole nad rámec jejich představ i přání. Domnívám se, že spíše to druhé. Kdyby uváděli 

nereálná přání, alespoň by to svědčilo o tom, že mají přehled o struktuře škol a stupňů 

vzdělání. 

Valná většina rodičů vyšla z tehdejší zvláštní školy, kdy se prakticky žádné dítě 

nehlásilo jinam, než na jeden z oborů učňovského střediska ve Vrapicích (přilehlá městská 

část Kladna). Toto učňovské učiliště bylo v minulosti určeno především žákům zvláštní 

školy. Dnes je situace podobná. Obory v tomto učňovském středisku zůstali stejné, tedy 

informace rodičů z dob, kdy se sami hlásili či nehlásili jsou dodnes vlastně aktuální. Rodiče 

mají jen jednu vlastní žákovskou zkušenost s plánováním budoucnosti velmi podobnou nebo 

stejnou s ostatními žáky ve třídě. Žáci buď nešli nikam nebo se hlásili do Vrapic. Rodiče z 

Masokombinátu, jejichž dítě základní školu dokončilo, ho nakonec přihlásili stejně najeden 
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z učebních oboru ve Vrapicích, i když mohli zkusit i jiná učňovská středisek na Kladně. 

Studijní náskok žáků z běžných škol se ve Vrapicích rychle setře. Žáci základní škol tu 

usedají do lavic se žáky základní školy praktické. Uvážím-li tu velkou motivaci rodin a 

velkou snahu udržet dítě na základní škole, pak se neubráním kacířské myšlence, jestli to není 

trochu snaha zbytečná, když dítě zapíší stejně do tohoto učiliště, kam se dostávají i propadlíci 

z praktické školy. Není potom opravdu trochu jedno, jakou školu dítě vychodí? Výhoda 

uváděná rodiči, že dítě ze základní školy může jít do lepších oborů, ztrácí v praxi na 

aktuálnosti, protože rodiče a žáci této „výhody" nevyužívají, ani když mohou. 

Základní školu v ghettu tak možná nepřímo degraduje právě to, že děti po ukončení 

základní školy míří stejně (podle současných případů) do učebních oborů odborného učiliště 

ve Vrapicích, kde se nakonec setkají většinou s žáky základní školy praktické. Předpokládám, 

že příčinou rigidní volby nástupu do tohoto učiliště je omezená zkušenost rodičů, kteří sami 

ničím nejsou. Proto se nechají inspirovat sousedy, kteří tímto učilištěm sami prošli nebo tam 
21 

posílají své děti. Ukázalo se v některých dalších rozhovorech v lokalitě, že jiná učiliště 

některé rodiče odrazují svou neznámostí, protože „neví kde jsou a jak by tam děti jezdili". 

Občas mi rodiče uvedli důvod: „ Tam by byly samy. " Učiliště ve Vrapicích má v očích rodičů 

další velkou výhodu - chodí tam další romské děti. Tedy i výběr středního stupně je ovlivněn 

stejnými aspekty jako výběr základní školy. 

Odhadem polovina práceschopných dospělých osob žijících na Masokombinátě si 

aktivně hledá zaměstnání. Většinou je ale jejich hledání neúspěšné právě kvůli 

nedostatečnému vzdělání. Romské ženy nyní nachazejí pracovní příležitosti ve velkých 

obchodních řetězcích (zejména Tesco), které na Kladně v posledních letech vyrostly velmi 

bujně a kde jsou zaměstnávány jako brigádnice na doplňování zboží. Mzda 45,- Kč hrubého 

na hodinu není ale příliš motivující. Pokud zaměstnání a mzdy znamená odebrání sociálních 

dávek, ženy ze zaměstnání odchází, protože v porovnání s platem jsou vyplácené sociální 

dávky výhodnější. Objevil se také případ, kdy se manžel intenzivně bránil přidání 2000,- Kč 

ke svému platu, jelikož jeho platové navýšení znamenalo snížení sociálních dávek o 2000,-

Kč. Problém byl v tom, že jeho navýšení o dva tisíce bylo v hrubém, tedy by si paradoxně 

vyšším platem celkově rodina pohoršila. 

Trvalé zaměstnání má v současné době asi pět obyvatelů Masokombinátu, z nichž dva 

pracují ve stavebnictví, dva v pekárně, a jeden v prodejně Tesco. Vedle těchto zmíněných 

osob, je část obyvatel zaměstnávána neoficiálně. 

2 1 Srov. Skupina pražské školní etnografie, 2001. 
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Jde především o výkopové práce či o pomocné stavební práce, kterými si příležitostně 

přivydělávají. Dalším zdrojem obživy je sběr starého železa či vykopávání starých kolejí. 

Pro obyvatele Masokombinátu je v podstatě často výhodné zůstávat doma na 

sociálních dávkách, jelikož ve „volném čase" se mohou věnovat další výdělečné aktivitě, ač 

neoficiální. Jejich zdroje příjmů jsou pak dva - dávky a příležitostná práce. Tedy ve většině 

případech bude tato forma finančního zajištění výhodnější než jeden stálý plat v trvalém 

zaměstnání. 

Jak bylo již výše uvedeno, obyvatelé v Masokombinátu nemají prakticky vyšší 

vzdělání než základní což je jednou z hlavních příčin, která znesnadňuje uplatnění na trhu 

práce. V sociálně vyloučených lokalitách typu Masokombinát nemá přímo úměrný vztah mezi 

výší vzdělání a výší pozdějšího příjmu platnost. Tento vztah má platnost pouze ve společnosti 

společensky ekonomicky úspěšných, které mohou důvody své úspěšnosti reflektovat a 

analyzovat. Ve společnosti, kde není platnost tohoto vztahu empiricky ověřena a vyzkoušena, 

jako by neexistovala.22 Po tři generace na novém místě usazení se nepodařilo zprostředkovat 

širší pochopení tohoto vztahu vzdělání a ekonomické samostatnosti či jistoty. 

Další skutečností kromě nedostatečného vzdělání, která negativně ovlivňuje vysokou 

míru nezaměstnanosti v této lokalitě, je její již zmiňované geografické vyloučení. Charakter 

lokality znemožňuje nebo velmi znesnadňuje dostupnost práce a dojíždění za ní. 

Připomínám, co už bylo také zmiňováno výše v souvislosti se zápisem dětí do školky, 

že do problematiky nezaměstnanosti se promítá i symbolická povaha lokality Masokombinát. 

Bydliště v této lokalitě působí jako stigma. Adresa je v podstatě zpráva nesoucí pro 

potenciálního zaměstnavatele určité poselství. Jak bylo zmíněno výše, Masokombinát je 

v jistém ohledu mediálně zpracován jako místo neplatičů a kriminálníků. Jaký zaměstnavatel 

vezme osobu, která je obecně označena j ako společensky nežádoucí? 

Myslím, že je důležité zmínit, že vzdělání a životní úroveň rodiny ovlivňuje i počet 

dětí v rodině. Otázka počtu dětí v rodinách je věcí velmi citlivou, která je hluboce svázaná se 

základními romskými hodnotami. Především určuje společenský status ženy a její postavení 

matky v rodině. Společenská prestiž a úcta k ženě v romském společenství stoupá od třetího 

dítěte. Čím více dětí žena má, tím výše je na společenské žebříčku. 

22 Tuček, 1993, s.40. 
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Nehledě na to, že tak potvrzuje svoji vitalitu a zdraví. Malá plodnost nebo dokonce 

neplodnost vedla k opovrhování ženou jako matkou i jako manželkou. 

Muž má v romské rodině dominantní postavení. Úkolem muže je zajistit ostatním 

členům rodiny ekonomické zázemí. Vydělané finanční prostředky odevzdají ženě, která se 

musí postarat o jídlo, ošacení atd. V případě, že muž nemůže rodinu hmotně zajistit, 

odpovědnost přechází na ženu, přičemž se nezvýší její status v rodině. Matka stojí v romské 

rodin&zdánlivě v pozadí, přesto je její vliv na chod rodiny značný. Stará se o výchovu dětí, 

čistotu a o ekonomickou stránku chodu domácnosti. Výchova malých dětí je převážně v 

kompetenci matky.24 Proč zde uvádím tato společenská a rodinná pravidla? Domnívám se, že 

škola a tlak na dobrou školní kariéru tato pravidla zásadně ovlivňuje. Přestává platit, že žena 

je dobrá matka, když má osm dětí. Ale i v těchto rodinách se začíná objevovat jiný vztah. 

Žena je dobrou matkou, pokud jsou její děti chytré a úspěšné ve škole. Tento jiný, nový 

vztah klade na matky nové nároky. Nestačí již J e n " počet dětí, který zajišťoval společenský 

status, ale začíná být důležité, jak školsky jsou děti úspěšné. Matky jsou v péči o děti klíčové, 

ale stejně klíčové jsou pak ve vztahu ke škole a ve vztahu ke školní kariéře dítěte. 

V současnosti se v různých publikacích uvádí, že v romské populaci nastává trend 

snižování počtu dětí v každé generaci. Z neformálních rozhovorů se ženami v ghettu 

vyplynulo, že pro určitou skupinu žen byl přijatelný počet maximálně tří až čtyř dětí, více dětí 

nechtěly. Na otázku z kolika dětí pocházejí ony samy, se odpovědi pohybovaly v počtu od 

čtyř až do třinácti. Rodiny pouze o dvou dětech jsou vzácností. Běžnou normou jsou rodiny o 

třech a více dětech. Rodina, která má šest dětí není rozhodně ještě raritou. Faktor ovlivňující 

počet dětí je určitě relevantní míra vzdělání především matky, ale také postupné uvědomování 

si hodnoty vzdělání a životní úrovně. Je jistě složitější podporovat školní kariéru u šesti dětí 

než u tří. 

Nároky školy a hodnoty majoritní společnosti se zásadním způsobem dotýkají 

sociálních pravidel a hodnot romských rodin, které jsou nuceny na ně reagovat a v podstatě je 

přijmout. Je jasné, že než dojde k tak zásadním změnám, může to trvat velmi dlouho. 

Šišková25 uvádí, že velká část Romů si necení vzdělání, jež přináší plody až po mnoha 

letech. Budoucnost má především u starších Romů dosud hodnotu velmi malou. Důležitější je 

pro ně přítomnost a minulost, protože jsou jisté. 

23 Muzeum romské kultury, 2002, s. 26. 
24 Šišková, 2001,5.137-139. 
25 Šišková, 2001, s. 121. 
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Domnívám se, že podle mých poznatků bych mohla uvedenou autorku doplnit 

optimističtějším sdělením, že i v sociálně nej slabších skupinách Romů se určitě objevuje malá 

skupinka rodičů, kteří si vzdělání cení jako podstatné hodnoty. Spíše je problém v tom, že si 

myslí, že tato hodnota je pro ně jen těžce dostupná. V rozhovorech se jasně ukazuje, že 

některé rodiny dávají do vzájemného vztahu vzdělání a lepší budoucnost. Domnívám se, že 

s hodnotou vzdělání je skutečnost mnohem složitější, než aby se dala shrnout do dvou vět. 

Dle sdělení paní ředitelky si ZŠ praktická v Kladně nedávno dělala interní průzkum u 

rodičů svých žáků, jak vnímají školu, co si myslí o učitelkách, důležitosti školy v životě žáka 

apod. 

Ze zadané anonymní ankety vyplynuly pro školu zajímavé poznatky. Například 

význam školy jako důležitý hodnotilo 80 % rodičů. Dále 65 % rodičů si myslí, že učitelé 

jsou dobří a svou práci dělají velmi dobře. Vzhledem ke skladbě dětí (95 % žáků jsou romské 

děti) byla převaha kladných odpovědí překvapivá. Zde by se dalo jistě přemýšlet nakolik byly 

odpovědi rodičů alibistické a nakolik upřímné, ale to ponechám stranou. Dotazník naznačil, 

že rodiče těchto žáků netvoří masu, která by stála proti škole a záměrně mařila její snažení. 

6.4 Jazyk v rodině a ve škole 

Řeč je zcela zásadním faktorem v procesu socializace dítěte v raném dětství, 

v předškolním a v mladším školním věku. Dítě si osvojuje řeč v rámci určité sociální vrstvy 

a uvnitř své rodiny. Především v ní si dítě osvojuje určitý útvar řeči. U českého dítěte je to 

útvar především obecně český. Dítě může používat, respektive přirozeně si osvojovat, i 

jednotlivé dialekty češtiny. U dítěte z minoritních skupin, resp. romské populace v těchto 

lokalitách, je jeho mateřštinou romština a souběžně řeč majority zejména v podobě 

nespisovné, a to na úrovni řeči cizí.26 

Romština je v rodinách v ghettu udržována především v ústní podobě, psanou formu 

jsem zde nezaregistrovala. Texty v romštině viděli někteří dospělí pouze náhodně, děti 

prakticky ne. S češtinou se děti ve svém prostředí setkávají často. Otázkou je, co je to za 

útvar či podobu českého jazyka, který si osvojují v rámci svého prostředí. Na základě mých 

nesčetných rozhovorů se domnívám, že se děti i dospělí snaží mluvit obecnou češtinou, tedy 

oni se myslí, že mluví obecnou češtinou. V některých rozhovorech lidé používali i vulgární 

2 6 Kamiš in: Balvín, Tancoš a kol., 2001, str. 155. 
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výrazy, které určité vnímali jinak než já. Při hrubých výrazech jejich chování zůstávalo 

přátelské a bez silných emocí. 

Zdá se, že co je pro ně obecná čeština, je pro nás slang a argot. Dítě, které jde do 

školy, se teprve seznamuje a učí běžnou češtinu a k tomu ještě její spisovnou podobu. Dá se 

říci, že po dítěti se chce zvládnutí cizího jazyka na několika úrovních, mezi kterými by mělo 

navíc umět rozlišovat, která z nich se hodí do jaké situace a mělo by jim pochopitelně i 

rozumět. Domnívám se, že užívání takových to slov nemusí být známkou větší vulgarity, ale 

jinou konotací daného slova, kterou získalo v rámci tohoto prostředí.27 

Kamiš28 uvádí, že střídání obecné a spisovné češtiny je pro školsky vzdělaného 

člověka, který si osvojil spisovný jazyk, téměř automatické. Naopak u člověka méně 

vzdělaného, který není schopen osvojit si spisovný jazyk české školy společnosti, je často 

velmi obtížné přecházet z obecné češtiny do spisovné a naopak. Pokud ke střídání dochází, 

jde v mnoha případech pouze o intuitivní nápodobu spisovného jazyka. Totéž platí i pro 

jedince pocházející z minoritních skupin populace, u nichž čeština není jejich mateřštinou. 

Toto je jistě výraznou komunikační překážkou. Tato intuitivní podoba spisovného jazyka se 

v komunikaci s obyvateli ghetta ukazovala v používání slovních spojení a frází, které často 

nezapadaly do kontextu. Například matka mi chce poděkovat a říká: „Nic se nestalo. " 

Pokud nedostatečně jazykově vybavené dítě přichází do běžné školy zažívá 

z komunikačního hlediska verbální šok28. 

Dále je jasné, že s takovou podobou češtiny, jak jsem výše nastínila, může být dítě 

označeno jako za vulgární a sprosté, aniž by vůbec tušilo, v čem je problém. Nabízí se zde 

sebenaplňující proroctví, v rámci kterého se dítě označované za vulgární, bude dále vulgárně a 

sprostě chovat vědomě. 

Vzhledem k tomu, že ve škole je učiteli používána spisovná forma češtiny, není 

neobvyklé, že dítě učiteli dobře nerozumí. Já sama jsem byla velmi překvapena a tak zároveň 

uvedena do reality, jakým elementárním pojmům dítě nerozumí a vlastně s jakým jazykovým 

handicapem vstupuje do 1. třídy. Uvádím pár příkladů za všechny. Děvče ve čtvrté třídě ZŠ 

nerozlišovalo pojmy vzniknout a zaniknout, chlapec v 6. třídě ZŠ neznal správný význam slov 

ústava a ústav, jiný chlapec v 6. třídě ZŠ nedal dohromady správné názvy pro různé „rodiny 

zvířat"(kůň, kobyla, hříbě atd.), chlapec ve 4. třídě ZŠ neznal některé významy 

vyjmenovaných slov po „b". Slovo dobytek vysvětlil s vážnou tváří „ Ty prase!". 

2 7 Srov. Huebschmanová, 2001. 

28 Kamiš in: Balvín, Tancoš a kol., 2001, str 157. 
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Ve vyšších ročnících mají děti stále velké potíže s odvozováním slov příbuzných a jejich 

správným významem a s určováním kmene slov. 

Z vlastní zkušenosti s dětmi z Masokombinátu mohu říci, že jsem potkala pouze dvě 

děti, které neměly výrazné problémy s délkou hlásek. Je to bezesporu ovlivněno jazykovým 

vzorem v rodině v prostředí, kde dítě vyrůstá. Škola nemá šanci být dostatečnou protiváhou 

správného jazykového vzoru k nesprávnému domácímu jazykovému vzoru. Čeština rodičů je 

většinou ovlivněna přízvukem romštiny a nedodržování délek v českém jazyce je pro většinu 

dospělých typické. Podobné „zkracování" přejímají pochopitelně děti. Ty často opravdu 

„neslyší" například dlouhé slabiky v přídavných jménech. Co neslyší také pochopitelně ani 

nenapíší. 

V běžných školách si málokterý učitel uvědomí, že děti z těchto rodin nepoužívají ve 

škole svůj mateřský jazyk, ale musí komunikovat druhým jazykem, češtinou. Majorita 

očekává, že toto používání bude plynulé, že dítě v jazyce umí myslet, zvládá v něm potřebné 

logické úsudky, analýzy, syntézy, analogie a podobně. Pokud dítě či dospělý mluví 

s chybami, okolí na ně pohlíží již s určitým despektem. 

Spisovná čeština se na startu školní docházky stává nebo může stát významným 

zdrojem školního neúspěchu.29 Žák, který není schopen pohotově se domluvit v jazykovém 

standardu školy, bývá posuzován také jako méně pohotový v myšlení. Dítě nemusí být 

schopno vnímat více než jednu myšlenkovou alternativu a při jejím řešení sbírá své chabé 

lingvistické dovednosti pouze k tomu, aby se elementárně dovedlo vyjádřit v rámci 
• • 29 •> f . , 

spisovného jazyka. Zajisté v tom hraje roli omezená šíře slovní zásoby, zvládnutí 

fonematického rozlišování hlásek, znalost či osvojení mluvnických pravidel. 

Ráda bych se pozastavila nad skutečností, že děti z těchto lokalit jsou z valné většiny 

dvoujazyčné. Navštěvují základní školu praktickou a až na výjimky je jejich diagnóza 

mentální retardace, jak uvedla zástupkyně této školy. Jak tato škola, tak učiliště, kam většinou 

nastupují, uvedly jako zohlednění pro tyto žáky, že nezavádí ve výuce cizí jazyk, protože tyto 

děti ho nezvládnou. V případě těchto dětí by se nejednalo ale o jazyk nikoli druhý, ale třetí. 

Romské děti s diagnozou mentální retardace mluví často dvěma jazyky. Jak je možné, že tolik 

romských dětí s mentálním postižením zvládne komunikovat dvěma jazyky? Obvyklá 

zkušenost je, že lidé s mentální retardací nejsou schopni osvojit si jiný jazyk. 

2 9 Kamiš in: Balvín, Tančíš a kol., 2001, s. 157. 
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V mluveném projevu dětí si v češtině všimneme slabé úrovně slovní zásoby, slabší schopnosti 

formulovat myšlenku, přesně se vyjadřovat a rozlišovat nuance v citově zabarvených slovech. 

Ale jak to děti dělají v romštině? Stejně neslavně? Nebo lépe? 

Všechna výše uvedená specifika používání češtiny nemusí souviset s intelektovou 

nedostatečností dětí. Jako závažný problém se ukazuje, že v praxi je složité a zatím 

nedostatečné objektivní stanovení kritérií, kdy je příčinou výše uvedených nedostatků 

opravdu mentální retardace a kdy jde o nedostatečné zvládnutí cizího jazyka. 

7. Diskuze 

Nalezla jsem odpovědi na své otázky, které jsem si kladla na začátku své práce? 

„ Opravdu lidé v této lokalitě nechápou význam vzdělání pro budoucnost jejich dětí, jak je 

často uváděno?Je vysvětlením jejich postoje to, že vzdělání je pro ně neatraktivní svým 

užitkem v daleké budoucnosti?Je jim škola, vzdělání dětí opravdu jedno?Proč dětem 

nepomůžou, když jsou tak neúspěšné? " 

Domnívám se, že odpovědi na některé otázky jsou nyní konkrétnější. Jiné otázky se 

možná ještě více zproblematizovaly. Pojďme se nyní podívat na to, co bylo společné 

portrétům jednotlivých rodin a naopak na jaké zásadní rozdíly jsem při interpretaci rozhovorů 

narazila. 

V zásadě všechny mé otázky, které jsem si kladla, se dotýkají problematiky školní 

kariéry dětí a jejich další budoucnosti v souvislosti s ní. I když jsem portréty rodin 

jednotlivých matek členila do několika kapitol, které se ve všech rozhovorech tématicky 

objevily, nejzásadnější oblastí jakoby zůstala kapitola týkající se vztahu ke školní kariéře 

dítěte. Všechny ostatní se tohoto tématu také jistě dotýkají a postupně ho doplňují a dokreslují 

o další aspekty, které jsou se školou a školní kariérou dítěte běžně spojované (např. jazyk, 

domácí příprava). 

Velmi problematická se ukázala v rodinách skutečnost používání a nepoužívání 

romského jazyka. Tři z pěti matek (Pacíková, Bodorová, Ridajová) popřely používání 

romského jazyka v rodině před dětmi. Uváděným důvodem bylo usnadnění osvojování si 

jazyka českého a lepší zvládání nároků školy. Paní Čurejová nepoužívá nyní romštinu vůbec, 

jelikož uvedený postup použili již její rodiče a matka tak jazyk již dávno zapomněla. U paní 

Adamové se téma jazyka v rozhovoru nevyskytlo. 
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Dá se říci, že škola jakoby vytlačovala rodný jazyk z rodiny. Rodiče se podvolují 

požadavkům školy a snaží se dětem předávat především jazyk český proto, aby žáci svoji 

školní situaci měli jednodušší. Střet dvou jazyků v rodině, jazyka majority a jejich rodného 

jazyka (který není majoritou ceněn), je samozřejmě vede k preferenci jazyka většinové 

společnosti. Rodiny tak děti často vědomě a systematicky vedou k zapomínání romštiny. 

Obyčejně tyto rodičovské snahy zesílí před nástupem do školy. Úroveň češtiny dětí před 

nástupem do školy je nízká, vždyť do té doby byla jazykem komunikace v rodině romština. 

Domnívám se, že pro tyto děti je nemožné mluvit a vyjadřovat se ve škole tak, jako jejich 

vrstevníci z jednojazyčného prostředí. Tato poměrně náhlá změna preference jazyka v rodině 

se musí zákonitě odrazit ve slabé znalosti a nedostatečném osvojení češtiny. 

Kontakty se školou aktivně uváděly všechny rodiny kromě paní Pacíkové. Do školy 

se dostavovaly a kontakt s ní nějakým způsobem udržovaly výhradně matky. Zájem o 

společné kontaktování vycházel především od škol. Matky většinou pouze reagovaly na 

výzvy škol. Výjimkou byla paní Čurejová, která aktivně vyhledávala více kontaktů s učiteli 

své dcery. Z rozhovorů často vyplývá, že sami rodiče se do školy dostaví tehdy, když je 

situace neúnosná a hrozí problémy či intervence dalších institucí. Toto se týká rodiny 

Pacíkových, kdy se do kontaktu zapojil sociální odbor, paní Ridajová také reaguje na 

vyhrocenou situaci kolem chybějících pomůcek, paní Bodorová uvádí návštěvu školy 

s problémem fyzického ubližování dceři a paní Adamová chodí do školy kvůli vším své 

dcery. Tedy rodiče chodí do školy, když se děje něco problémového. V případě, že by škola 

chtěla i za něco rodiče či matku pochválit, tedy se sejít s rodiči v pozitivním slova smyslu, tak 

si rodiče pro pochvalu nejspíše ani nepřijdou. Rodiče tak vlastně sami rozhodnou, jaký druh 

zpráv si přejí a jaké informace očekávají. Jak bylo zmíněno, výjimkou je paní Čurejová, jejíž 

dcera je ve škola zatím úspěšná a m a t k ^ i chodí do školy hlavně pro pochvaly. 

Téma domácí přípravy se objevilo ve všech rodinách. Už jen fakt, že tam je toto téma 

obsaženo, je významný. Domnívám se, že rodiny existenci domácí přípravy zcela neignorují, 

dokonce některé se výrazně snaží dítěti ve škole pomoci. V každé rodině se vyskytly základní 

mechanismy podpory dítěte.Často se dítěti snažil pomoci jiný člen rodiny, některé matky se 

obracely na děti sousedů a dokonce se zde objevuje doučování dítěte u paní Čurejové a paní 

Adamové. Tyto uvedené skutečnosti stojí jasně proti obecně přijímané představě, že tyto děti 

a rodiny o školu a prospěch svých dětí zájem nemají. 

Konkrétní formy snahy ovlivnit v dobrém slova smyslu prospěch dítěte měly ze strany 

rodičů často represivní charakter. Rodiče například zakazovali dítěti chodit ven, zakazovali 

bavit se s dětmi na chodbě, nepřáli si, aby si dítě hrálo s ostatními kolem domu. Rodiče ale 
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často nemají jiné alternativy dítěti s jeho obtížemi pomoci. Neumí mu látku vysvětlit, často 

sami školní látce nerozumí. Jediné, co pak z pozice silnějšího rodiče mohou, je omezit či 

znemožnit volný pohyb dítěte. Jakoby delší pobývání dítěte v bytě mělo přispět k jeho lepším 

výkonům. 

V rámci třídního kolektivu nejlépe vycházejí žáci na základní škole praktické, kteří 

s ostatními dětmi neuvádějí potíže. Problémy s kolektivem na druhou stranu uvádějí všechny 

matky, jejichž děti chodí na běžnou základní školu. Samy děti uváděly příklady, kdy jim 

ostatní žáci ubližovali neboje slovně napadali. Zajímavým společným rysem obrany těchto 

osamocených dětí na základních školách byla skutečnost, že děti se musely rány naučit vracet, 

i když moc nechtěly. V tomto druhu fyzické obrany byly děti rodiči doma podporovány a 

fyzická odveta byla často ceněna. Ale nikterak prvoplánovitě. Dítě se muselo naučit prát, 

aby bránilo sebe, případně i své sourozence. Rodiče i děti měli pocit, že učitelky se jich 

v konfliktech příliš nezastanou, proto musí sami přebrat aktivitu. Nabízí se otázka, pokud by 

děti měly pocit jistoty v učitelově postojích vůči posměchům a ubližování od ostatních, zda by 

projevy dětí byly jiné. Možná by svá práva hájily rvačkou méně častěji. Romské dítě se 

agresivním stává často kvůli ostatním, jelikož zjistí, že se od něj agresivita do jisté míry 

očekává. 

Chtěla bych u problematiky třídního kolektivu poukázat ještě na nevhodné poznámky 

učitelky, které mohou zásadním způsobem hned od počátku negativně ovlivnit vztahy ve 

třídním kolektivu dětí. Již zmíněný výrok paní učitelky v rozhovoru s paní Bodorovou „ mám 

jich tu od vás pět" je jeden z nich. Učitelka tak v podstatě rozděluje třídu na menší 

podskupinky žáků, což výrazně přispívá k vnitřnímu strukturování dosud společensky 

jednotné třídy.30 

Školní kariéra je bezesporu ovlivněna vším, co je napsáno výše, vše se do školní 

kariéry dítěte promítá. Jakou školní kariéru dítěte si matky představují, jakou si přejí? Co 

dělají pro žádoucí příběh školní kariéry svých dětí? 

Z uvedených portrétů je možné vyčíst základní informaci, že matky mají často vlastní 

představu o žádoucím příběhu. Představy o úspěšné školní kariéře jsou u matek odlišné v tom, 

jakou metu ve vzdělání dítěte chtějí dosáhnout a v jakém časovém horizontu si představují 

ukončení školní kariéry. Metou pro paní Bodorovou a děti paní Pacíkové (ona sama se k tomu 

nevyjadřovala) je nastoupení konkrétního oboru a výuční list. Děti paní Pacíkové i paní 

Bodorová uváděly konkrétní učební obory, které by si přály. Pro paní Adamovou je metou 

dokončení základní školy. O vyučení, o kterém se také zmiňuje jako o další cestě vzdělání, 

nemá jasné představy. Podobná situace je i u paní Ridajové, která také neví konkrétní učební 
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obor, do kterého by svého syna chtěla přihlásit. Paní Čurejová vzhlíží nejvýše. Tato matka 

hovoří dokonce o vysokoškolském diplomu. Co se týče časového horizontu ukončení 

vzdělávání dětí, bude také rozdílný a to právě v souvislosti se stanovenými metami ve školní 

kariéře. Pro paní Bodorovou je trochu šokem, že by se měla dcera učit až do osmnácti, pro 

paní Čurejovou je časový horizont vzhledem k vysokoškolským aspiracím daleko v budoucnu 

za dvaceti lety její dcery. 

Představa školní kariéry jakoby se u rodičů formovala přes různá srovnání v rámci 

rodiny a v rámci svého okolí. V okolí se nechávají inspirovat tím, jak může školní kariéra 

vypadat jinde, jaké základní školy a posléze učební obory nastupují ti druzí. Okolí 

koneckonců velmi predikuje jejich okruh uvažování o možnostech učebních oborů. 

Dosti významně to lze vidět na případu rodiny matky Čurejové. Ta uvažuje o studium VŠ 

také na základě příkladů ze svého okolí, z okruhu svých známých, kdy někteří VŠ vzdělání 

v různých oborech mají. Naproti tomu děti z rodin z Masokombinátu nastupují po mnoho let 

stále do stejných učebních oborů stejně jako všichni ostatní kolem nich. 

Další cestou, jak se utváří představa žádoucího příběhu školní kariéry, je srovnávání 

vlastních osudů a osudů dětí navzájem. Rodiče často vedou tato srovnání právě přes osobní 

tragické osudy či neúspěšné životní příběhy starších dětí, kterým se matka či rodiče u dalších 

dětí snaží vyhnout, aby se již neopakovaly. To se jistě děje v rodině paní Adamové 

v souvislosti se 14-tiletou matkou a synem, který nechce do učebního oboru. 

Sama paní Adamová se před dětmi definuje také jako jedna z neúspěšných. Jako 

negativní příklad se hodnotí i paní Bodorová, která také chce, aby se děti vyvarovaly stejného 

osudu. Tedy přes vlastní nepovedené životní osudy nastavují dětem vyšší laťku, jejíž 

přeskočením se zvyšují šance dostat se pryč z ghetta. Zároveň ale sami rodiče neznají 

konkrétní postup, jak se laťka překonává. Ví, že dítě musí do učiliště, ví, že ho má dokončit. 

Jako by měli představu začátku a konce a prostředek jim uniká. Je zajisté potřeba dítě vést 

k danému oboru, je potřeba ho seznámit s nejrůznějšími lidskými činnostmi, je nutné získat 

představu, kde se jaký obor učí, kdy a kde jsou přijímací pohovory, co to znamená vlastně 

přijímací pohovor apod. 

Co dál matky dělají pro žádoucí příběh školní kariéry? V předešlých řádcích byly 

zmíněny rodičovské strategie u domácí přípravy na školu. To je tedy první věcí, kterou matky 

dělají pro to, aby podpořily dobrý či žádoucí příběh školní kariéry. 

3 0 Bittnerová in: Pražská skupina školní etnografie, 2001, s. 229. 
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Za druhé jsem se dozvěděla, že matky samy se označují jako „špatným příklad". 

Za třetí se domnívám, že je velmi významné, když rodiče vůbec umí zformulovat prvky toho, 

co chtějí. Matky například chtějí, aby dítě ve škole bylo v bezpečí, nechtějí základní školu 

praktickou, chtějí, aby dítě dokončilo základní školu, nechtějí, aby bylo ve styku s mnoha 

dalšímu romskými žáky. 

Za čtvrté jsou některé matky schopny definovat, jak vypadá dobrá škola oproti špatné 

škole. Také jsou schopny vyjmenovat výhody výučního listu, mají představu o výhodách a 

ziscích vzdělání v budoucnu. Myslím, že v porovnání s obecně rozšířenou představou o 

nezájmu Romů o vzdělání, se matky snaží rozhodně více a vztah vzdělání a lepší budoucnosti, 

o kterém si mnoho lidí myslí, že Romové také neznají, si některé uvědomují zásadním 

způsobem. 

Na základě portrétů rodin a interpretovaných rozhovorů se domnívám, že všechny 

matky kromě paní Pacíkové svou identitu v různé míře spojily se školní úspěšností a školní 

kariérou svých dětí. Nejvíce to lze vidět v případě paní Čurejové, která se na školním 

hodnocení a školní úspěšnosti dcery stala natolik závislá, že při sebemenším zaváhání a 

zhoršené známce se jí obrazně řečeno „hroutí svět". Ale i u ostatní matek, sice ne již tak 

vyhroceně, ale přece vidíme toto propojení identity a prospěchu. Špatný prospěch jim není 

lhostejný, protože něco s ním dělají, návštěv ve škole se bojí, ale přesto tam jdou, často neví, 

jak dítěti pomoci, přesto to zkoušejí. 

Školní hodnocení a prospěch tak zasahuje i sebehodnocení matek samotných. Známky 

dětí ve škole jsou také vlastně pro rodiče zprávou, jak jsou oni ve zvládání svých rolí matek a 

otců úspěšní. Známky hodnotí jejich kvalitu rodičovství a péče o dítě. Pokud již známky 

v rodině takovouto roli hrají, rodiče, především matky se tak dostávají do stejného područí a 

do stejné závislosti na škole jako rodiny běžné populace. To opět odporuje obecně 

rozšířenému názoru, že vztah ke vzdělání a prospěchu romské rodiny nemají. 

V rámci problematiky školní kariéry dětí se objevují jak jasné argumenty či 

charakteristiky tak i argumenty, které jsou ve vzájemném rozporu. Objevuje se rozporuplnost 

některých aspektů školní kariéry, kdy jakoby chyběla vlastní uvědomělá reflexe k dané 

rozpornosti. Například, když paní Adamová a paní Pacíková nazývají ostatní „zavšivenými 

cigány". Samy Romky nadávají jiným Romům do „cigánů". Uvědomují si, že podobná 

nařčení odsuzují, pokud se týká jich samotných, ale na druhé straně ho samy používají vůči 

druhým? Ale tak vlastně také vůči sobě. 
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Rodičovské dilema je vlastné již zmíněný případ, kdy se rodič dobrovolně svrhne 

z piedestálu a stává se pro dítě odstrašujícím a špatným příkladem (viz výše). Rodič přeci 

přirozeně touží po opaku, být pro své dítě vzorem, být napodobeníhodný. V případě paní 

Bodorové, Adamové a Čurejové je účelem jejich jednání varovat dítě před podobným osudem 

a otevřeně tak přiznat svojí životní neúspěšnost. 

Jiné dilema vystupující zřetelně v rozhovoru s paní Adamovou, byla otázka 

„správného" počtu romských žáků ve třídě. Připomínám, že matka chtěla školu, kde není 

hodně romských dětí, ale kde nějaké zároveň trochu jsou. Tento problém se dostává do 

úzkého vztahu s romstvím jako takovým. Dá se říci, že romství či cigánství má dosti záporný 

kredit. Při velkém počtu žáků jako by se zápornost těchto slov zvětšovala a vlastně z nich tak 

vyplývala opodstatněnost používání těchto zobecnění jako charakteristik po danou skupinu 

lidí (kradou, jsou hlasití, lžou, jsou špinaví, zavšivení..) Tato problematika nevhodného 

zobecnění se tak jasně dostává do souvislosti s jejich vlastní identitou. Majorita dává do 

souvislosti cigánství a jevy, které se vyskytují při velké koncentraci romských žáků. Tato 

zjednodušující, morálně i logicky nesprávná zobecnění pak přijímají sami Romové o těch 

„druhých Romech", kterým je připisují. Ale sami sobě tato označení nepřisoudí nikdy. Tedy 

jak zaznělo již v portrétech rodin, existuje rozpor mezi vlastním a cizím romstvím. Tito lidé se 

tak zákonitě musí ocitat ve schizofrenní situaci. Vždyť používáním výše uvedených 

„romských charakteristik" pro druhé, míří i na sebe. Romové často nemusejí být srovnáni se 

svým romstvím, které mohou do své identity začleňovat velmi problematicky a s různými 

podmínkami. — ^ v / l o d * ^ -

Vrátím-li se k matkám a k jejich svázanosti vlastní osoby se školním prospěchem dětí, 

tak je v zásadě dobré, že zde nalézám tento aspekt, protože je tato závislost na prospěchu 

včleňuje do běžné populace a stávají se tak běžnými rodiči. Ale celou situaci pak začíná 

dramatizovat jejich romská příslušnost. Jsou pak nuceny vedle prospěchu a školy reagovat 

ještě na výše uvedené logicky i morálně zvrhlá zobecnění vyplývající z předsudků majority a 

nějak se s nimi vyrovnávat. 
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8. Z á v ě r 

Doufám, že tato práce dostatečně upozornila na to, že i v sociálně vyloučené lokalitě 

se u některých rodin hodnota vzdělání, úspěšné začlenění žáka ve škole a jeho prospěch 

objevuje velmi zřetelně. V rozhovorech s matkami se buď nahlas či skrytě objevuje jasný 

vztah vzdělání a lepší budoucnosti, kterou oni chápou jako vymanění se z ghetta. U těchto 

rodin vyplouvá na povrch míra motivace, která musí být opravdu silná. Musí být silnější než u 

jiných běžných rodin. Především proto, že prostředí, v jakém rodiny na Masokombinátě žijí a 

v jakém vyrůstají jejich děti, je neustále stahuje dolů. Každý den musejí překonávat obtíže, 

které rodiny bydlící ve městě řešit nemusí - cesta do školy, ze školy, oběd v přiměřený čas, 

návaznosti autobusových spojů, problém navázání a udržování kamarádských kontaktů, 

zajistit dostatečný režim pro dítě, kdy ve vedlejších pokojích bydlí další rodiny, snaha, aby se 

dítě vyrovnalo vrstevnické skupině v oblékání, pomůckách atd. Je spousta drobných obtíží, 

které nakonec velmi znesnadňují dobré začlenění žáka ve škole. 

Domnívám se, že cesta ven z kruhu chudoby pro některé děti je právě v odvaze a 

motivaci rodičů, především matek, „udržet dítě na základní škole" a tak zkusit dítě lépe 

začlenit do běžné společnosti. Bohužel se také ukázalo, že čas tyto snahy některých rodičů a 

jejich motivaci semlel. Jak přestávají rodiče velmi brzy rozumět školní látce, dítěti se 

pozvolna zhoršuje prospěch a rodiče vidí, že se vše opakuje a začínají ztrácet síly. Ale opět se 

někteří z nich pokoušejí o stejnou podporu u mladšího dítěte a to přes předešlé neúspěchy. 

Z postoje těchto rodičů pak relativně jasně vyplývá, že jejich vztah ke vzdělání je jiný, 

než jak většina lidí u chudých Romů předpokládá. Vzdělání a dobré školní kariéře někteří 

přikládají významnou hodnotu i s ohledem na podmínky, ve kterých žijí a v rámci vlastních 

negativních zkušeností, jež mají. 
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