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dílem, v němž studenti definují 
problémy, které vnímají jako důležité, 
přesto málo diskutované. Jedná 
se například o rostoucí sociální 
nerovnosti, duševní zdraví člověka, 
absenci kulturního vyžití během 
pandemie snižující kvalitu jejich života 
a další. Prvním dílem nás provází 
děkanka Fakulty sociálních studií 
doc. Alice Gojová a děkan Filozofické 
fakulty doc. Robert Antonín. 

V dalším díle se v roli moderátora 
představí doc. Petr Kopecký z katedry 
anglistiky a amerikanistiky FF OU, 
který se studenty nahlédne na 
problematiku dezinformací, jaké podle 
 nich představují nebezpečí, jakou 
plní funkci, jak se lze dezinformacím 
bránit a kdo je jimi nejvíce ohrožen. 
Další z dílů, jehož moderování se 
ujme Zuzana Stanková z katedry 
sociální práce FSS, pak bude 
věnován sociálním nerovnostem. 
Se studenty bude hovořit o tom, 
koho se nejvíce dotýká nerovný 
přístup ve společnosti a jaké může 
mít důsledky. Proč bychom se touto 
problematikou měli zabývat právě 
teď a co odhalila v této souvislosti 
opatření proti šíření nemoci covid 19.

FForum

P O D C A S T 
F I LOZO F I C K É  FA KU LT Y 
O S T R AV S K É  U N I V E R Z I T Y

Zveme Vás tedy k poslechu podcastů 
v rámci našeho podcastového 

kanálu FForum.

Filozofická fakulta OU přichází 
s novým podcastovým kanálem 
FForum, kde bude posluchače 
seznamovat s novými publikacemi, 
zajímavými projekty, akademickými 
pracovníky, studenty a podobně. 
Nyní nabízí seriál podcastů 
s názvem Na co JsMe ZaPoMNĚli, 
kde o nejaktuálnějších problémech 
dneška nehovoří uznávaní vědci ani 
politici, ale studenti, tedy nastupující 
generace, které se současné problémy 
mohou v budoucnu dotknout nejvíce 
a která je nejspíš bude muset řešit.

Světové ekonomické fórum ve 
své nejnovější zprávě uvádí, že 
nejrizikovějším faktorem, jemuž 
bude muset lidstvo čelit, je deziluze 
mladé generace. V semináři katedry 
historie se studenti nad touto otázkou 
zamýšlí, a právě tyto diskuze byly 
impulsem k celému seriálu. V těchto 
podcastech se studenti s posluchači 
podělí o témata, která vnímají jako 
palčivá, ale z důvodu šíření nemoci 
covid 19 byla odsunutá do pozadí, 
nebo naopak, která se během 
nemoci covid 19 ještě víc obnažila.

První podcast ze série Na co JsMe 
ZaPoMNĚli je jakýmsi úvodním 

F FO R U M ,  TO  J S O U  N OV É 
P O D C A S T Y  F I LOZO F I C K É  FA KU LT Y

Americký sen naráží na omezené 
možnosti současné Ameriky
S amerikanistou Janem Benešem 
o největších slabinách USA

Romství a šance Romů 
v české společnosti
Jak to vidí Jaroslav Drobek 
a Roman Koky. 

Můj život na kolečkách
O předsudcích a každodennosti 
života s hendikepem hovoří studentka 
Margarita Fotopulu.
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Aktuální problémy spojené s pandemií odsunuly 
do pozadí mnoho událostí, jež se těšily pozornosti 
médií. Zaměřili jsme se proto právě na momentálně 
lehce upozaděná, ale dlouhodobá témata a s nimi 
související problémy. Patří mezi ně například 
otázky týkající se lidských práv, diverzity 
a rovných příležitostí ve společnosti. I z tohoto 
důvodu se Vám, čtenářům, může aktuální číslo 
jevit jako pelmel různorodých témat, jež se však 
ve skutečnosti vzájemně protínají a zapadají do 
zamýšleného obsahového i vizuálního konceptu. 

Jednou z otázek, které jsme si položili, je postavení 
Romů v české společnosti, podobně jako osud či 
naše vnímání uprchlíků, lidí, kteří se nějakým 
způsobem vymykají a liší. Jak moc je naše společnost 
inkluzivní, tolerantní, přívětivá a otevřená? 
OFFline v tomto ohledu pouze pootevírá dveře, 
dává nahlédnout do zkušeností a životů lidí, kteří 
jsou v nějakém ohledu odlišní či patří k minoritám. 
Pandemie přitom obnažila nerovnosti víc než 
jindy. Na její dopad na společnost a ekonomiku 
se podíváme také v historickém kontextu. Jak 
krize uváděly v minulosti lidstvo do pohybu, kdy 
byla migrace přínosná a co s sebou přinášela? 

Společně s Janem Benešem z katedry anglistiky 
a amerikanistiky jsme si povídali o postavení 
imigrantů a minorit v USA. Lenka Naldoniová 
z katedry fi lozofi e se s námi podělila o své 
zkušenosti ze spolupráce s americkou fotografk ou 

a novinářkou Stephanií Sinclair, která připravila 
reportáž o romských dětech z ostravských ghett. 
O cestě za vzděláním, o předsudcích a stereotypech 
hovoří  student Jaroslav Drobek z katedry fi lozofi e 
a absolvent katedry psychologie Roman Koky. 
Studentka katedry českého jazyka Margarita 
Fotopulu popisuje, jak vypadá všední den člověka 
upoutaného na vozík, s jakými předsudky se 
setkává ona a jak lidé reagují na její handicap. 
K tématu migrace jsme oslovili Nicole Horákovou 
Hirschler z katedry sociologie, která přináší 
zajímavé srovnání České republiky a Německa ve 
vztahu k imigrantům a děkan naší fakulty Robert 
Antonín nám mimo jiné odpověděl také na otázky 
související s občanskou odpovědností univerzity. 

Do tohoto vydání OFFlinu se v rolích redaktorek 
zapojily také dvě studentky sociologie, jež se 
zamýšlejí nad postavením uprchlíků v české 
společnosti. Připravily čtenářské tipy na 
zajímavou beletrii dotýkající se právě těchto 
témat. Ani tentokrát neopomíjíme události z naší 
fakulty, představíme nové kolegy a kolegyně 
a s našimi studentkami z katedry romanistiky 
se vydáme do Kanady na Univerzitu Laval. 

V době, kdy nás a naše děti pandemie doslova 
přikovala k počítačům, tabletům a mobilům, kdy 
jsme každý den konfrontováni s neradostnými 
informacemi, nabízíme možnost se odpojit od všech 
možných online zařízení a být prostě OFFline. 

Přeji Vám příjemné offl  ine 
inspirativní čtení!

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A mnoho dalšího... 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V ŘÍJNU 2021

Tématem příštího vydání bude IDENTITA ... co pro 

nás znamená identita v osobní i kolektivní rovině? 

Jak vnímáme sebe a okolí? Jak defi nujeme a vnímáme 

identitu národní, politickou, náboženskou, 

kulturní nebo genderovou? Cítíme se být více 

Evropany nebo Čechy? S čím se identifi kujeme 

a co je pro naši identitu nejvíce určující? Proč jsou 

pro nás identity důležité, jak formují a ovlivňují 

naši osobnost, komunitu, společnost, národ… 

S psycholožku Katarínou Millovou si budeme povídat, co určuje 
sebevědomí člověka, JAK BÝT ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÝ, jak na sobě pracovat, abychom si věřili. Pokusíme se defi novat základní faktory, které nejvíce ovlivňují sebehodnocení člověka, kdo či co má největší dopad na naši sebedůvěru. Dotkneme se také toho, jak se mění osobnost člověka během dospívání, jak jej ovlivňuje okolí a jak rodina. 

Vysvětlíme, CO TO JE GENDER A GENDEROVÁ IDENTITA, čím se přesně zabývá a proč má smysl se jí věnovat. Zjistíme, že se nejedná o novodobý konstrukt, ale své kořeny a opodstatnění má hluboko v historii. Seznámíme vás s akademiky, kteří popíšou, jak se gender odráží v jejich vědecké práci.

Přineseme vám INSPIRACI V PODOBĚ 

OSOBNÍCH PŘÍBĚHŮ zajímavých, 

aktivních studentek a studentů, 

absolventek, absolventů i vyučujících, 

pootevřeme dveře do jejich soukromí, 

zjistíme, které životní události byly 

pro ně určující, jaké překážky museli 

překonat, aby si splnili své sny a tužby. 

Co jim na jejich cestě pomohlo, co by 

dnes udělaly jinak, čeho si nejvíce váží. 

S historičkou Andreou 

Pokludovou se podíváme, co 

v minulosti utvářelo NAŠI 

NÁRODNÍ IDENTITU, máme 

svými tradicemi a kulturou 

blíže k Němcům nebo ke 

slovanským národům? Které 

faktory a dějinné události 

v minulosti nejvíce ovlivnily 

naši národní identitu, kdy 

a kým byla v minulosti nejvíce 

formována či ohrožována . 

Slovem i obrazem VÁS PROVEDEME 
PO OSTRAVSKÝCH KAVÁRNÁCH 
A HOSPŮDKÁCH, ukážeme, kam 
nejraději chodí naši studenti, kde se baví, kde se setkávají, kam zamíří za dobrou 
kávou či na chutný oběd za přijatelné 
ceny. Ukážeme, kde v okolí naší fakulty 
nalézají studenti útočiště, když potřebují klid na práci nebo odpočinek. Zjistíme, 
jak moc se ostravská kavárenská kultura 
proměnila po nuceném lockdownu. 
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seznamte  

se s...

současné Ameriky
O americké demokracii se 

mluví jako o experimentu 

založeném na principu svobody, 

rovnosti, osobní odpovědnosti 

a soukromém vlastnictví. Jak 

moc se daří jedné z nejbohatších 

zemí světa naplnit tyto principy, 

za jakou cenu a zda stále 

platí, že je zemí neomezených 

možností, o tom všem jsme si 

povídali s amerikanistou Janem 

Benešem z katedry anglistiky 

a amerikanistiky Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity. 

Prozradil největší slabiny 

americké společnosti vedoucí 

k tomu, že americký sen se pro 

celé skupiny obyvatel značně 

rozplývá. 

Americký sen 
naráží na omezené 

možnosti 

› text Nela Parmová
› foto archiv J. Beneše
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Platí ještě ten étos 
o americkém snu? Kdo 

žije americký sen a pro koho 
zůstává nedostižný?

Amerika je pořád obrovským lákadlem 
pro mnoho lidí nejen ze střední a jižní 
Ameriky, ale i z Číny, kteří prchají před 
chudobou, persekucí, násilím. Stále 
nabízí důležité hodnoty, jako je svoboda, 
bezpečí a v mnoha ohledech skutečně 
stále platí, že je zemí neomezených 
možností. Založení byznysu a podnikání 
je v Americe velmi snadné. Na druhou 
stranu, co se týče ekonomických 
příležitostí, se Amerika za posledních 
čtyřicet let hodně změnila. Veřejné 
výzkumy z posledních let ukazují, že 
především muži se středoškolským 
vzděláním, a to jak běloši, tak z etnických 
minorit, ztrácejí víru, že podmínky jsou 
nastaveny tak, aby jim nebo jejich dětem 
umožnily sociální mobilitu, že by mohli 
dosáhnout na onen americký sen, kterým 
je dobře placená práce, vlastní dům, 
dostupné vzdělání pro jejich děti… Tato 
víra mizí také u další skupiny obyvatel, 
a to jsou mileniálové. Američané, 
kteří ukončili vysokoškolské studium 
v době, kdy vrcholila ekonomická krize 
v letech 2007–2012 a oni vstupovali na 
pracovní trh. Přestože měli vynikající 
vzdělání, pracovní trh pro ně neměl 
pracovní pozice, a to se téměř za 
dekádu nezlepšilo. V okamžiku, kdy 
přišlo v posledních letech nějaké 
zlepšení, objevila se pandemie, která 
vše postupně vymazává. Pro zvyšující 
se počet lidí proto Amerika přestává 
být zemí neomezených možností. 
Tím nemám na mysli jen minority 
a imigranty, ale i běžné Američany.

V souvislosti s generací 
mileniálů, v čem tedy 

podle vás tkví ten hlavní 
problém, proč chudnou?
Mileniálové jsou jednoznačně 
nejvzdělanější generací v USA a je to 
první generace za posledních šedesát 
let, která bude vydělávat méně než 

všechny generace před nimi ve dvacátém 
století, což je obrovský problém. 
Bavíme se o vzdělané populaci, která 
má všechny dovednosti požadované na 
pracovním trhu. Zároveň se však zužují 
dovednosti, které jsou potřeba, jsou 
více specializované a o takové pracovní 
pozice je větší boj. Ti, co neuspějí, 
musí akceptovat pozici, na níž jsou 
překvalifikovaní a dostanou za ní méně 
peněz a tím hůře splácí studentské půjčky, 
hypotéku atd., které jsou ale čím dál vyšší.

Zatímco v padesátých a šedesátých 
letech jste jako středoškolák pracující 
někde v automobilce nebo v železárnách 
v klidu dosáhl na hypotéku, mohl jste 
si dovolit až dvě auta a poslat dítě na 
vysokou školu, od sedmdesátých let se 
zvyšuje robotizace a automatizace, která 
tyhle lidi se základními dovednostmi 
postupně zbavuje práce. Za posledních 
40 let přišla Amerika o třetinu pracovních 
míst ve výrobě, kde pracovali vedle 
bělochů také Afroameričané a Hispánci. 
Jim se v současnosti nabízí jednodušší, 
hůře placená práce, ale cena všeho 
jde neuvěřitelně nahoru, zejména 
zdravotnictví a vzdělání. Právě vzdělání 
v očích Američanů představuje onen 
sociální výtah, jenomže jeho cena 
neúměrně stoupá. Pro představu, 
moje studium v Texasu na státní 
univerzitě stálo na dva roky zhruba 
800 000 korun včetně bydlení. Jenom 
školné stálo půl milionu a za knížky 
jsem utratil v přepočtu 10 000 korun za 
rok. V přírodních vědách je přitom cena 
učebnic podstatně vyšší. To jsou tedy 
výdaje, které s každým rokem rostou 
a zároveň bez nich nezískáte alespoň 
možnosti nějaké sociální mobility.

Joe Biden sliboval lidem 
smazání dluhu za studium, 

co by to znamenalo a jaká je naděje, 
že tento předvolební slib dodrží?

To byl důvod, proč Bidena volilo mnoho 
mladých lidí. Týkalo by se to přibližně 43 
milionů Američanů, kteří dluží v průměru 
40 tisíc dolarů. Bez těch dluhů by pak 
dosáhli třeba na hypotéku a celkově by 
se mohli více zapojit do ekonomických 
aktivit. Někteří však argumentují, 
že většinu už splatili, konzervativci 
namítají, že jsou to osobní rozhodnutí 
a volba životního stylu, který něco stojí. 
Nyní se k tomuto slibu ale Biden příliš 
nemá. Uvidíme, jak se za téma postaví 
také šéf senátní většiny Chuck Schumer, 
pro něhož je to rovněž zásadní téma.

Jakou daň platí imigranti 
za to, že mohou ilegálně 

pracovat a žít v Americe?
V této souvislosti se nejvíce skloňují 
Hispánci, ačkoli největší migrační 
přírůstek je z Číny, o čemž se příliš 
nemluví. Jsou to ale Hispánci, kteří 
se nejvíce uplatňují ve stavebnictví, 
v masokombinátech, zemědělství 
a v dalších odvětvích, které stojí na levné 
pracovní síle. Státy jako Texas, Kalifornie 
nebo Alabama by se bez hispánských 
dělníků prakticky neobešly. Firmy 
přistěhovalcům nabídnou pracovní víza 
a často si je nechávají i poté, co vyprší. 
V tomto okamžiku ale zůstává dělník 
nelegálně a porušuje zákon, zároveň 
úřady ovšem neví, že je stále v zemi. A za 
těchto okolností si s nimi zaměstnavatelé 
mohou dělat, co chtějí. Dělníci ztrácejí 
možnost vymoci si lepší práci, zdravotní 
péči, lepší peníze či podmínky. Například 
stát Mississippi – a nejen ten – má zákon, 
který nedovoluje vytvoření něčeho, jako 
jsou odbory. Vidět to je hodně za poslední 
rok, kdy se koronavirus výrazně šířil 
právě v masokombinátech a na jatkách, 
ale vlastníci závodů nutili především 
migranty chodit do práce navzdory šířící 
se nákaze a nebezpečným pracovním 
podmínkám. Tak toto je ta daň.

(?)

(?)

(?)

(?)

mileniálové jsou 

první generace, 

která bude vydělávat 

méně, než generace 

před nimi

 »
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Jakou mají v současnosti 
přistěhovalci a Afroameričané 

v USA sociální pozici?
V Americe obecně platí, že společenská 
třída jde ruku v ruce s etnicitou. Sociální 
nerovnosti ale narůstají i u majorit, bílé 
středostavovské rodiny mají čím dál 
větší problém vyrovnat se s případným 
jednorázovým výdajem okolo 600 dolarů, 
aniž by jim to způsobilo existenční 
problémy. Co se týče afroamerické střední 
třídy, je zarážející, že v porovnání s bílou 
střední třídou mají horší podmínky 
v bydlení i v přístupu ke vzdělání. 
Bydlí zkrátka v horších čtvrtích s horší 
infrastrukturou, tím pádem je cena 
jejich majetku nižší, přestože mají 
vzdělání a příjmy srovnatelné s někým 
z majority. Samozřejmě se to liší podle 
regionu, ale ze statistik a studií tato 
nerovnost jednoznačně vyplývá.

V šedesátých letech začala 
z rozhodnutí soudů nebo některých 

úřadů rasová desegregace škol, aby 
se eliminovaly tyto nerovnosti, ale 
zhruba od počátku devadesátých let 
Nejvyšší soud zvrátil některá svá dřívější 
rozhodnutí a umožnil školním okrskům 
stanovovat si vlastní podmínky pro výběr 
studentů a zároveň přestal dohlížet na 
dodržování integrace. V ten okamžik, 
zvláště v jižanských a velkých městech, 
dochází k opětovné rezidenční segregaci 
mezi předměstími a centrem, kde se 
často nacházejí černošská ghetta. Dnes 
v některých státech vidíme segregaci 
ve školách na úrovni padesátých 
let, přestože existovala legislativa 
a judikatura, která měla zajistit, že se 
to dít nebude. Týká se to zejména jihu 

USA, ale třeba i Kalifornie. Narůstající 
segregace má za důsledek, že černošské 
děti navštěvují horší školy a tím pádem 
nedosáhnou na lepší vzdělání. Bez 
kvalitního vzdělání se životní šance členů 
afroamerických komunit zlepší jen stěží.

Další samostatnou kapitolou je 
otázka masového uvězňování, jehož 
kořeny začínají už ve školách, které často 
nemají peníze na výchovné poradce, ale 
značné množství z nich má něco jako 
„ochranku“, což je zpravidla bývalý 
policista dohlížející na pořádek ve škole. 
Problémem je větší důraz na kontrolu 
a monitorování správného chování 
než na pomoc dětem přicházejících ze 
sociálně komplikovaného prostředí. 
V této souvislosti se hovoří o „school 
to prison pipeline“, tedy doslova 
o potrubí ze školy do vězení. Děti se za 
své prohřešky dostávají do nápravných 
zařízení a do školy se už často nevrací, 
střádají se další tresty, které nezřídka 

(?)

mnozí Američané 

nevyžadují ani 

neočekávají 

pomoc vlády

Američané si velmi cení 
především svobody rozhodování. 
Většina z nich si proto nepřeje, 
aby jim stát jakkoli zasahoval do 
jejich životů. „Už několikrát mi 
bylo v Americe řečeno, že lepší je 
být hrdý bezdomovec než být na 
dávkách.“

Městečko Pioneertown, kde byla 
pořízena tato fotografie, vzniklo 
ve 40. letech 20. století coby 
filmové kulisy. Jako jedno z mála 
si ponechalo funkci skutečného, 
byť velmi malého, městečka. 
Dnes je vyhledávanou turistickou 
atrakcí.

›

‹
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končí vězením. Školy jsou navíc 
financovány z peněz, které vyberou 
v daném okrsku, čím chudší čtvrť, tím 
méně peněz je na školu. Bohaté čtvrtě 
tak mají špičkové školy, o něž se ale 
nechtějí dělit s minoritami. O tomto 
problému se ví dlouhodobě, ale z mnoha 
důvodů, především ideologických, to 
není politická garnitura schopná vyřešit.

Jaká se tedy aktuálně 
nabízejí řešení pro 

lepší vyhlídky minorit?
Otázka je, jak moc chtějí Američané 
ze svých daní sdílet sociální služby, 
které jsou v USA obecně slabé. Mnoho 
bělochů se domnívá, že sociální služby 
jsou především pro nelegální migranty 
a černochy a o to míň do toho systému 
chtějí přispět. Biden například chystá 
zmírňování trestů za drogové přečiny 
a příliv peněz do psychiatrických léčeben 
a léčeben pro drogově závislé. Dnes totiž 

lidé s psychickými potížemi a drogově 
závislí často končí na ulici nebo ve vězení. 
A to se zdaleka netýká jen Afroameričanů, 
ale i bělochů, kteří jsou častěji závislí 
na opiátech. Dále chce řešit to, čemu se 
říká environmentální rasismus, tedy 
životní podmínky v ghettech, zejména 
v Louisianě, v Alabamě a na Floridě, 
kde jsou největší dopady klimatických 
změn, obrovský petrochemický průmysl, 
čističky, teplárny či spalovny, všechno 
toto je v okolí nebo přímo v ghettech. Dále 
je na Bidena vyvíjen tlak, aby prosadil 
změnu volebního zákona, který je často 
diskriminační pro řadu obyvatel, pro 
nejchudší, pro bývalé vězně, pro minority.

Co je podle vás největším 
americkým problémem, 

který by měli řešit?
Je jich spousta. Vedle zpřísňování 
volebního práva to je například 
katastrofální infrastruktura, extrémně 

drahé, a tedy nedostupné zdravotnictví, 
imigrační politika… to vše Američany 
trápí, ale v kongresu se to neřeší. Řeší se 
hodnotové věci. Biden ale vychází z čísel, 
která ukazují, že klesá životní úroveň, že 
střední vrstvy jsou na tom hůře než před 
patnácti, dvaceti lety, chce tedy pomoci 
právě této třídě. Od osmdesátých let je 
to střední třída, které se zásadně snížilo 
jmění, zatímco dvou až pěti procentům 
nejbohatších se zásadně zvýšilo.

Jak moc je rozkastovaná 
americká společnost? Jak 

a koho diskriminuje současný 
volební zákon nejvíce?
Novodobou nejnižší kastou jsou bývalí 
vězni, kteří se po vykonání trestu vrací 
do ghett. Lidé po výkonu trestu jsou obětí 
řady penalizací. Bývalý trestanec nemá 
nárok na dávku na jídlo, na příspěvek 
na bydlení, sociální bydlení… Navíc 
existují nerovnosti mezi černými a bílými 

(?)

(?)

(?)

(?)

 »
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odsouzenými, bělošští trestanci mají 
po odpykání trestu statisticky vyšší 
šanci získat práci. Tímto způsobem se 
vytváří spodina, která nezřídka přichází 
o volební právo, protože má třeba dluhy. 
Jenom na Floridě mluvíme o nějakých 
750 tisících lidí. Jsou státy, které bývalým 
trestancům nedovolují volit do konce 
života. To je diskriminační. Každý 
stát to má nastaveno jinak, ale téměř 
každý má nějakou formu omezení, 
což je neuvěřitelný aspekt americké 
demokracie. Další formou diskriminace 
jsou opatření, která zavedly státy 
Texas, Mississippi a Georgia. Tyto 
státy snížily počet volebních místností 
zejména v těch okrscích, kde je vysoká 
černošská a hispánská populace. 
Voliči tak musejí jet do jiného okrsku, 
který je ale vzdálen třeba několik mil. 
Ti, co mají dvě práce a rodiny, pro 
ně je taková vzdálenost překážkou. 
A těch příkladů by mohlo být více.

Jak moc je současná 
americká společnost 

rasistická? Jak se projevuje 
americký rasismus 21. století?
Amerika se postupně adaptuje na to, že 
už nemůže mít ten naprosto viditelný 
rasismus a docílila toho, čemu se říká 
rasismus bez rasistů. Projevuje se to 
například na masovém uvězňování, kdy 
absolutně nedává smysl, aby černoši 
byli tak početně zastoupeni ve vězeňské 
populaci. Většina vězňů je odsouzena za 
drogové delikty, ale drogy užívají černoši 
a běloši prakticky ve stejné míře. Přitom 
za drogové přečiny je ve vězení daleko 
více černochů a Hispánců než bělochů. 
Zákon z poloviny osmdesátých let, 
na němž se mimochodem podílel i Joe 
Biden, například uděloval stejný trest za 
držení 5 gramů cracku jako za držení půl 
kila práškového „koksu“. Crack užívají 
převážně černoši, protože je nejlevnější. 
Drahý kokain šňupají bohatí běloši. 
Do vězení se proto ve velkém a na delší 
dobu dostávali černoši a část z nich je 
v tom vězení dodnes nebo v něm byli 

desítky let. Je to nejflagrantnější příklad 
latentního rasismu, protože zákon 
definuje něco, co je velmi specifické 
pro určitou skupinu obyvatel.

Vraťme se ale k tomu 
masovému uvězňování, 

už jste to nakousl, že důvodem 
je poměrně represivní systém ve 
školách, podle statistik má ale 
Amerika nejvíce vězňů v přepočtu 
na obyvatele, dokonce více 
než státy, které vnímáme jako 
totalitní. Jak je to možné?
Amerika je celkově velmi represivní, 
a to je něco, co odpůrci hodně vyčítali 
Bidenovi, protože on sám se podílel 
na zákonech, které situaci zhoršovaly. 
Amerika má přes 20 % světové vězeňské 
populace. Je to částečně důsledek škrtů 
peněz pro psychiatrické léčebny, vězení 
často řeší také nějakou sociální nouzi. 
Amerika nemá instituce, které by se 
zásadně postaraly například o veterány 
trpící posttraumatickým syndromem. 
Tím chci říct, že americká vězení do jisté 
míry suplují právě psychiatrické léčebny 
a do jisté míry vlastně i sociální systém.

Dalším důvodem je velký počet 
policistů v ghettech, kdy Afroameričané 
sami možná až do překvapivé míry 
podporují, aby policisté v tom ghettu byli 
a aby tvrdě zasahovali proti zločincům 
z vlastní komunity. Ale představují 
si, že budou zasahovat proti trochu 
jiným zločinům, než policie dělá. Aby 
nezastavovali každé auto, ale aby stíhali 
prodejce zbraní, překupníky, dealery 
drog, nikoli normální lidi za pár jointů, 
což se taky děje, respektive dělo.

Co je pro nás Čechy na 
americké společnosti 

a jejich mentalitě asi nejméně 
pochopitelné nebo až šokující?

Asi ten školní dluh, o kterém jsem 
už hovořil, ten neznáme. Ale co se 
s pandemií zhoršuje, je bezdomovectví. 
Turisti často zažívají šok, když přijedou 
do velkých měst, o nichž si doma 
vytvořili nějakou představu. San Diego, 
San Francisco nebo i Washington 
DC jsou plné bezdomovců, hodně 
z nich jsou černoši a imigranti, jsou 
v kontrastu k těm nádherným vládním 
čtvrtím. Všude vidíte bezdomovce, 
což by asi jedna z nejbohatších zemí 
světa měla nějakým způsobem řešit.

Na druhou stranu mnozí Američané 
nevyžadují ani neočekávají pomoc 
vlády, čímž mají na mysli: Já to zvládnu, 
nepotřebuji, aby mi vláda pomáhala, a ať 
nepomáhá ani nikomu dalšímu. Mnoho 
Američanů, především z průmyslových 
a venkovských oblastí, nemá třeba peníze 
na zdravotní pojištění, nechodí k lékaři 
ani k praktikovi, protože je to pro ně 
luxus, ale jakmile jim Obama nabídl, 
že by právě toto mohla vláda nějakým 
způsobem sanovat, vnímali to mnozí 
jako socialismus. Hlavně republikánští 
voliči odmítají, aby jim federální vláda 
jakkoli zasahovala do jejich zdraví, pro 
ně je podstatnější svoboda rozhodování. 
Zároveň je těmto lidem občas těžké 
pomoci, protože mají nějaké svoje 
hodnotové přesvědčení. Už několikrát 
mi bylo v Americe řečeno, že lepší je být 
hrdý bezdomovec než být na dávkách.

Navzdory tomu, co jsem všechno řekl, 
musím ale uvést, že každý Američan, 
který vydělává kolem 100 tisíc dolarů 
ročně, si v Americe žije skvěle. Žije si 
ten „american dream“. Je tam nádherně, 
můžete si pořídit prakticky cokoli, 
protože konzum je tam nekonečný, lidé 
jsou pohostinní, po dálnici se dostanete 
kamkoli. Když na to ale nemáte, o to větší  
frustraci prožíváte.

(?)

americká vězení do 

jisté míry suplují 

psychiatrické 

léčebny a vlastně 

i sociální systém

(?)

(?)
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... Nebo terorista

V době, kdy byla migrace předmětem 

vášnivé společenské diskuze, byly 

zejména Filozofické fakulty často 

prezentovány jako altruističtí 

„vítači“ migrantů. Možná je to tím, 

že na filozofických fakultách se 

soustředí lidé zabývající se sociologií, 

jinými kulturami a náboženstvími, 

multikulturalismem a dalšími 

společenskými a humanitními 

vědami, jež na celou problematiku 

vrhají trochu jiné světlo. 

Společně se socioložkou Nicole 

Horákovou Hirschlerovou jsme 

se podívali, proč většina Čechů 

necítí solidaritu s uprchlíky 

a migranty vnímá jako hrozbu.

Je pro
Migrant 

Čechy
jen

statistické 
číslo... 

› text Nela Parmová
› foto Shutterstock
› ilustrace Helena Hankeová
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S tím, jak se snižuje počet migrantů 
mířících do Evropy, klesl nejen zájem 
médií, ale i panika s ní spojená. Problém 
jako takový však nezmizel. Aktuálně se 
počet příchozích do Evropy pohybuje 
v rozmezí 10 000 až 60 000 lidí měsíčně, 
přičemž počet kolísá s tím, jak přísná 
jsou v rámci EU proticovidová opatření. 
Nejvíce lidí přichází stále ze Sýrie, 
Afghánistánu, Venezuely a Iráku. Jejich 
cílovou destinací v rámci Evropy je 
nejčastěji Německo a Švédsko, kam se 
ale často přes řadu administrativních 
bariér nakonec vůbec nedostanou. 
V Česku v loňském roce zažádalo o azyl 
2 058 osob, získala ho necelá polovina.

Podle dublinské úmluvy jsou migranti 
povinni žádat o azyl v první zemi EU, kam 
vkročí, což v praxi znamená obrovský 
administrativní problém zejména pro 
přímořské státy – Španělsko, Itálii 
a Řecko, které nezvládají vyřizovat 
žádosti a ani kapacity v uprchlických 
táborech nestačí na tak vysoký 
počet žadatelů. „Pro řadu států je to 
administrativně i ekonomicky nesmírně 
náročné, z toho důvodu žádaly ostatní 
státy o přerozdělování migrantů. Nyní 
může vyřízení žádosti trvat celé měsíce 
až roky, kdy lidé čekají na výsledek, žijí 
v otřesných podmínkách v uprchlických 
táborech, nezřídka si najdou práci, děti 
chodí do školy a po několika letech jim 
třeba přijde rozhodnutí o deportaci. 
V tu chvíli se mnoho z nich stává 
ilegálním migrantem a snaží se jakkoli 
dostat do cílové země,“ přibližuje 
dr. Horáková situaci uprchlíků v praxi.

Podle Ženevské úmluvy z roku 1951 
má každý člověk nárok žádat o azyl, 
o nějž však musí zažádat fyzicky, to 
znamená, že se musí vydat na náročnou 
a často velmi nákladnou cestu s nejistým 
výsledkem. Úspěšných žadatelů o azyl 
je v celé Evropě přibližně ¼. Zbytek 
je buď deportován, nebo se stává 
ilegálním migrantem, popřípadě spadá 
do nějaké formy omezené ochrany, 
přičemž každá země EU má pravidla 
nastavená odlišně a situace je proto pro 
mnoho migrantů velmi nepřehledná 
a nejistá. Je logické, že cílem migrantů 

jsou především ty evropské státy, kde 
už existují přistěhovalecké komunity, 
kde mají příbuzné či známé a kde je 
společnost více otevřená cizincům, 
čímž jejich šance na úspěch stoupají.

My to zvládneme, Německo
Pomineme ‑li zjevné sociální a ekonomické 
výhody, které Švédsko či Německo nabízí, 
jsou to zejména příbuzenské vazby, jež 
jsou významným důvodem migrace. 
Ve statistikách jej uvádí celých 38 % 
všech migrantů směřujících do Evropy. 
Dalších 32 % uvádí jiné důvody, což může 
představovat cokoli, většinou se ale jedná 
o kombinaci několika faktorů. „Kulturní 
a náboženská odlišnost hraje v procesu 
rozhodování jen sekundární úlohu. 
Roli hraje i vzdálenost. Pro Afričany 
či lidi z blízkého východu představuje 
Evropa poměrně blízký cíl, kde vidí 
šanci na bezpečnější a důstojnější život, 
na nějž má každý člověk právo,“ uvádí 
dr. Horáková, která se problematikou 
migrace zabývá dlouhodobě.

Asi netřeba dodávat, že masová 
migrace není v Evropě nic nového. 
Jen druhá světová válka vedla hned 
k několika migračním vlnám. Novým 
faktorem, který z minulosti ale neznáme 
a jenž sehrává v posledních letech 
důležitou roli, je internet a sociální sítě. 
Díky nim mohou lidé i ze zcela odlišného 
kulturního prostředí získat daleko 
konkrétnější obraz a představu o zemi, 
kam míří, stejně tak jako povědomí 
o příbězích těch, jež v Evropě uspěli.

Výrok Angely Merkel v roce 2015 
„My to zvládneme“ si proto mnozí 
vyložili jako pozvánku do Evropy. Svého 
času se společně s fotografií mladého 
Syřana s německou kancléřkou šířil jako 
povodeň po sociálních sítích i všemi 
médii. Podle dr. Horákové však vzkaz 
nesměřoval k migrantům, ale k Němcům 
a měl je ujistit, že se jedná o začátek 
něčeho, co ve výsledku bude mít opět 

dobrý konec. „V Německu je migrace 
spojená s úspěšným narativem, což 
začalo na konci druhé světové války. 
Do západní německé společnosti tehdy 
přišlo 12 milionů uprchlíků a vyhnanců 
z bývalých říšských území, ne vždy uměli 
německy, pocházeli z jiného kulturního 
prostředí, mluvili různými dialekty 
a ne všichni byli katolíci. Docházelo 
proto k náboženským konfliktům 
i k otevřené nenávisti, ale všichni se 
postupně integrovali. Další úspěšný 
narativ byl v padesátých a šedesátých 
letech, kdy do Německa přicházeli tak 
zvaní gastarbaiteři. Očekávalo se, že 
přijdou, odpracují a odejdou, ale usadili 
se a byli to právě oni, kdo nastartovali 
německou ekonomiku,“ přibližuje 
dr. Horáková zkušenosti Němců s imigrací 
v době, kdy Československo zažívalo 
pouze odchody Čechů do emigrace.

Současná migrace však není zdaleka 
jen evropský problém, jak se z médií může 
zdát. Mezi nejzasaženější kontinenty 
patří Afrika, kde je obrovská míra vnitřní 
migrace, drtivá většina migrantů nemíří 
do Evropy, ale zpravidla do sousedních 
zemí. Nejvíc uprchlíků z blízkého 
východu je v současné době v Turecku, 
Jordánsku a Libanonu, dohromady 
jich přijali více než celá Evropa. Náš 
pohled na celou problematiku je 
poněkud zúžený, centristický, přestože 
v globálním měřítku je Evropa jen 
jednou z mnoha cílových destinací.

Média vytváří obraz 
o uprchlících a migrantech
Dosud jsme o migrantech hovořili jen 
jako o jakési abstraktní mase a v číslech, 
přitom je třeba si uvědomit, že se jedná 
o konkrétní lidské příběhy, o životy 
a osudy lidí, jež se vydali na cestu do 
neznáma, což vyžaduje jistou dávku 
odvahy nebo zoufalství. Více než 
polovinu uprchlíků tvoří ženy a děti. 
Válka je zcela pochopitelný a legitimní 
důvod migrace, s předsudky ale 
přijímáme ekonomické migranty jako by 
oni neměli mít právo na důstojnější život 
a s vyloženými obavami pak nahlížíme 

Novým migračním 

faktorem je internet 

a sociální sítě
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na migranty, muže islámského vyznání, 
neboť právě některá média vytvořila 
stereotypní představu, že každý muž 
islámského vyznání je automaticky 
terorista. V devadesátých letech, kdy 
zuřila válka v Jugoslávii, přijala Česká 
republika přibližně 1 000 Kosovských 
Albánců, další tisíce uprchlíků z Bosny, 
v letech 1998 až 2 000 pak přes 4 000 
Afghánců, kde lze předpokládat, 
že většina z nich byli muslimové. 
K dnešnímu dni žije v ČR odhadem 
22 tisíc obyvatel vyznávajících islám.

Jsou to nakonec především média, 
která nám vytváří obraz a představu 
o uprchlících, muslimech, migrantech 
a způsob, jakým nás informují, se 
v jednotlivých zemích liší. „V tom, jak 
jsou uprchlíci prezentováni, je mezi 
Německem a Českou republikou obrovský 
rozdíl. V České republice o uprchlících 
hovoří převážně jen politici, a to ze svého 
zúženého pohledu. Hovoří se o nich 
jako o součásti nějaké velké anonymní 

masy, o obrovské migrační vlně, která 
se valí. Německá média informují na 
základě konkrétních osudů a příběhů 
lidí, nechávají uprchlíky do médií 
promluvit,“ popisuje rozdíl dr. Horáková.

Francie jako 
odstrašující případ?
Obavy Čechů pochopitelně pramení 
z postupné radikalizace některých 
muslimů, která má řadu příčin, jednou 
z nich může být export západních 
hodnot, ale to je už jiný příběh. Další 
obavy vyvolávají záběry z Francie 
a jiných evropských států, kde dochází 

k teroristickým útokům, vzpourám 
celých skupin přistěhovalců, k pouličním 
nepokojům. „Na středních školách, kam 
jezdím přednášet, jsem se setkala s učiteli, 
kteří v migrantech a uprchlících vidí 
obrovskou hrozbu. Báli se, že dopadneme 
jako Francie, přitom ta má úplně jinou 
historii spojenou s kolonialismem. 
Francouzská společnost je navíc 
naprosto odlišně strukturovaná, je 
třídní a není k cizincům příliš otevřená. 
Ve srovnání s Francií má Německo 
daleko více pozitivních příkladů 
přistěhovalců, kteří uspěli, pracují na 
prestižních pozicích, jsou to soudci, 
politici, lékaři. V Německu je zkrátka 
zakódováno, že imigrace není negativní 
jev, nepěstuje si negativní narativ. Ve 
Francii je to jinak. Přistěhovalci často 
dostávají negativní sebepojetí, což 
je frustrující, je tam i jiná integrační 
politika,“ vysvětluje dr. Horáková.

Migrace je spojená s člověkem 

od nepaměti, jen díky ní osídlilo 

lidstvo všechny kontinenty. 

Systematicky se však migrace 

sleduje od druhé poloviny 

19. století, kdy zejména Severní 

Amerika čelila masovému přílivu 

imigrantů z Evropy. 20. století 

zasažené dvěma světovými 

válkami je označováno za století 

uprchlíků. 21. století už nyní mnozí 

označují za století migrace, protože 

v roce 2012 žilo mimo zemi svého 

původu 214 milionů lidí. Odhaduje 

se, že do roku 2050 se počet osob 

žijících mimo zemi původu zvýší na 

dvojnásobek, a to nejen z důvodu 

klimatických změn. 

Turecko, Jordánsko 

nebo Libanon přijalo 

dohromady víc migrantů 

než celá Evropa

 »
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Práce bude víc než dost

Česká republika má poměrně bohaté 
zkušenosti s přijímáním občanů 
z Ukrajiny, Arménie, Gruzie a dalších 
zemí bývalého SSSR, kteří vedle 
dělnických profesí nezřídka zastávají 
i odborné pracovní pozice. Ministerstvo 
vnitra ČR přišlo s projektem tak zvané 
modré karty, která měla do Česka 
přitáhnou zahraniční specialisty na 
vysoce kvalifikované pracovní pozice, 
zejména z oblastí IT technologií, 
zdravotnictví a mezinárodního obchodu, 
která neodkážeme zaplnit vlastními lidmi. 
Česko chce vytvářet mezinárodní týmy 
a volá po kvalifikovaných odbornících, 
ale málo jim a jejich rodinám nabízí. Děti 
cizinců v českých školách působí stále 
exoticky a pokud se jedná o lidi s jinou 
barvou pleti, čelí dosud řadě předsudků. 
Tito cizinci se často v Česku necítí 
bezpečně, ani nejsou přesvědčeni, že se 
jejich dětem dostane například kvalitního 
mezinárodního vzdělání. Projekt modrá 
karta se i z těchto důvodů zatím příliš 
neujal. Přitom už nyní je patrné, že 
existuje celá řada pracovních míst, 
která nedovedeme uspokojivě obsadit 
a do budoucna hrozí, že takových míst 
bude přibývat. V odlehlých regionech 
už nyní chybí lékaři, ale třeba i učitelé. 
„Česko si v podstatě preventivně vytváří 
negativní pojetí lidí přicházejících 
z blízkého východu. Přijímá sice 
například lidi z Ukrajiny a dalších 
zemí, ale bere je čistě jen jako pracovní 
sílu, neuvažuje o nich do budoucna 
jako o spoluobčanech, uplatňuje je 

dominantně na tzv. 3D práci – tedy 
dangerous, dirty a demeaning,“ popisuje 
český přístup k imigrantům dr. Horáková. 
Přitom z pohledu socioložky je důležité 
mít diverzifikovanou společnost, kdy 
právě cizinci mohou přinést inovace, 
zvýšit soutěživost a konkurenci, na 
druhou stranu to s sebou může přinášet 
i problémy, proto by měl mít každý stát 
propracovanou integrační politiku a být 
na příchod cizinců připraven, nevytvářet 
si negativní pojetí přistěhovalců, což 
je hlavním úkolem především médií 
a politiků. Ti ovšem reagují spíše na 
momentální nálady většinové společnosti 
než na zájmy do budoucna. „Cizinci 
jsou výhodní jak z ekonomického, tak 
demografického hlediska. V mnoha 
případech nás nezachrání ani robotizace, 
v takový okamžik nám budou chybět 
lidi,“ vysvětluje dr. Horáková.

Být cizincem v cizí zemi
Migranti vzbuzují v Češích především 
strach z neznámého. Odlišná kultura 
a náboženství vyvolává podezření 
a nepochopení, zprávy o teroristických 
útocích z různých evropských měst pak 
paniku. Přitom to není tak dávno, kdy 
se Severní Irsko potýkalo s ozbrojenými 

nepokoji mezi protestanty a katolíky, 
které ale nejsou v evropské i té české 
historii ničím neobvyklým. Čechy děsí 
konflikty mezi křesťany a muslimy, mezi 
východními a západními hodnotami, 
a proto v každém migrantovi z blízkého 
východu mají tendenci spatřovat hrozbu. 
Čechům chybí hlubší zkušenost s lidmi 
z jiného než evropského kulturního 
okruhu, stejně tak jako jim chybí empatie, 
solidarita a porozumění pro lidi zcela 
odjinud, kteří jen hledají bezpečnější 
domov a nadějnější budoucnost pro 
sebe a své děti. Ve vztahu k migrantům 
dochází ze strany politiků i některých 
médií k naprostému odosobnění, což se 
pak odráží v celkovém přístupu české 
společnosti k imigrantům. „Domnívám 
se, že každý student, a zejména ten, 
který jednou bude učitelem, by měl 
zažít pocit cizince. Měl by vyrazit na 
Erasmus či kamkoli jinam, aby získal 
zkušenost života v cizí zemi, aby ji mohl 
v rámci své výuky zprostředkovat svým 
studentům a žákům. Měl by vést a učit 
k toleranci. Nejen učitelům často chybí 
zkušenost být cizincem. Také je důležité, 
aby učitelé a škola převzali vzdělání ve 
vztahu k cizím kulturám hlavně tam, kde 
to rodiče nezvládají. Mladí lidé jsou podle 
mého názoru více otevření, právě proto, 
že už často mají zkušenost s cizinci, 
byli na zahraničních univerzitách, kde 
se setkali se spolužáky různých kultur 
a vyznání, a je velmi důležité, aby se toto 
podporovalo,“ uzavírá dr. Horáková.

 „Já jsem v podstatě taky ekonomický 
migrant, ale mé postavení bylo úplně 
jiné. Já byla vnímána jako pozitivní 
migrant, protože jsem z Německa a nikdo 
nechápal, proč chci žít v Česku. V jejich 
očích jsem si pohoršila. U Syřanů či 
Libanonců se na to dívají přesně naopak, 
že z horšího si chtějí polepšit, a přitom to 
jsou země, které, nebýt války, byly by na 
velmi vysoké úrovni.“

›

Imigrace může 

přinášet i problémy, 

důležité je, aby měl 

stát propracovanou 

integrační politiku

 Δ
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Znáte Marka Šindelku? 37letého 

českého spisovatele, který získal 

Cenu Jiřího Ortena a je nositelem 

již dvou ocenění Magnesia Litera za 

prózu? V roce 2016 vydal knihu Únava 

materiálu, která byla reakcí, jak sám 

uvedl v rozhovoru pro DVTV, na 

uprchlickou krizi roku 2015. Konkrétně 

jej zasáhla událost na rakouské dálnici, 

kde byl nalezen nákladní automobil 

přeplněný mrtvými těly lidí prchajících 

z Blízkého východu. Pln vzteku a studu 

za to, že patří do společnosti, která se 

k situaci stavěla s výsměchem, ne ‑li 

vyjadřovala souhlas s podobnými 

událostmi, začal o migraci psát. 

Migranti 

v očích 
obyvatel
České republiky

› text Barbora Kalinová, studentka  
                 2. ročníku sociologie
› foto Shutterstock
› ilustrace Helena Hankeová
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Marek Šindelka původně plánoval, že 
jeho kniha bude děsivým svědectvím, 
které bude naplňovat lidi odporem a 
radikálním způsobem tak poukáže na 
nevhodný postoj Evropanů, který vůči 
migrantům zaujímají. Místo toho vzniklo 
mistrovské dílo, kde autor vykresluje 
strastiplnou cestu 2 syrských bratrů za 
zářnou budoucností a troufám si říct, že 
autentičnost příběhu a kritika evropského 
přístupu k migrantům ukrytá mezi řádky, 
čtenáře zasáhne v tom správném místě. 
Kniha je neuvěřitelnou změtí událostí, 
kterými autor dokáže pozorného čtenáře 
spolehlivě přenést do centra dění. Válka, 
útěk, hlad, žízeň, strach, trápení a zmar. 
Snad střípky naděje? Neoprávněné 
odsuzování a trestání lidí prchajících 
spolu se svou rodinou před nebezpečím. 
Všechny tyto strasti jsou mistrně 
popsány v kratičké knize o 176 stranách.

Marek Šindelka si myslí, že literatura 
již není schopná měnit názory lidí. 
S tímto výrokem se dá nesouhlasit, když 
vezmeme v potaz sociální konstrukci 
reality. Člověk si na základě sociálních 
interakcí utváří svůj pohled na svět, to 
znamená, že právě okolí ovlivňuje i naše 
nazírání na migraci a migranty. Totéž 
platí i naopak. Média nám bez přestání 
servírují scénáře, na jejichž základě 
hodnotíme konkrétní situaci. Obyvatelé 
jsou krmeni nejrůznějšími naracemi i ze 
stran mnohých politických představitelů, 
jejichž kampaně jsou založeny na 
xenofobii a strachu z imigrantů. Kvůli 

takovým se dostávají do podvědomí 
veřejnosti představy o hrozbě možných 
teroristických útoků a jiných nebezpečích.

Ve škole se učí o pojmech, historických 
událostech a důvodech migrace, nikoli 
o tom, jakou s ní má sama Česká republika 
zkušenost. Kdyby tomu tak bylo, dověděli 
bychom se, že jakožto postkomunistická 
vnitrostátní země máme velice omezenou 
zkušenost s „cizím“. Naše vnímání lidí 
prchajících z Afriky a Blízkého Východu 
je utvářeno na základě informací, kterými 
jsme obklopeni, a jelikož je naše představa 
o cizincích značně zkreslená, převažuje 
xenofobní a rasistické smýšlení. Proč 
by tedy literatura mohla mít tu moc 
měnit názory? Když si dokážeme utvořit 
obrázek světa na základě toho, co slyšíme 
ve zprávách, co nám říkají naši rodiče, 
známí, proč by to nedokázala kvalitní 
literatura s dostatkem podložených 
informací? Zvláště jedná‑li se o autory, 
kteří se danou problematikou dlouhodobě 
zabývají či s ní mají osobní zkušenost?

Každodenní rasismus 
je problém
Jsou mezi námi lidé, kteří problém 
rasové nenávisti a xenofobie v naší 
zemi nepovažují za relevantní. 
O přístupu českých občanů k cizincům 
referuje ve svém textu LIVING IN THE 
BEAUTIFUL CITY, Everyday Racism in 
East -Central Europe Mario Rodríguez 
Polo. Díky výzkumu realizovanému 
v roce 2018 se dovídá o každodenním 
rasismu, který se odehrává v Krásném 
městě (anonymizované město ČR). 
Polo popisuje snahu odkrýt místní 
vztahy a hierarchii mezi hegemonickým 
obyvatelstvem (převažující obyvatelé 
města, Češi) a těmi, kteří jsou označováni 
jako ostatní (cizinci). „Krásné město“ je 
metaforou, která vyjadřuje tendence ke 
skrývání násilnické stránky města pod 
jakýmsi jeho romantickým nádechem.

V Krásném městě byl tedy proveden 
výzkum, který měl za cíl vnímat rasismus 
jako výsledek sociálních interakcí, 
přičemž ty ovlivňují neviditelné 
hierarchické významy. Tyto významy 

tkví v představě nadřazenosti místních 
nad nově příchozími. Projevy rasistických 
útoků vůči migrantům byly různé. 
Informátoři, což byli dočasní studenti, 
krátkodobí migrující pracovníci 
nebo turisté, uváděli, že si mnohdy 
všímají probodávajících pohledů, mají 
zkušenosti s nenávistnými projevy 
ve formě výhružek, pokřikování, 
ba dokonce i s fyzickým násilím. 
Přítomnost přistěhovalců přitahuje 
pohledy místních, což je vnímáno jako 
normální. Došlo zkrátka k narušení jejich 
prostoru, někdo cizí vnikl do „jejich 
města“, tak proč by se měli omezovat? 
Jednoduše si chtějí prohlédnout 
individua, která zde přebývají, jedná se 
o „úkaz“, na který nejsou zvyklí, proto 
se chovají přirozeně zvědavě, mnohdy 
i agresivně, což je ospravedlňováno 
tím, že si chrání své teritorium.

Opakované zkušenosti tohoto typu 
vyvolávají však v migrantech stres. Lidé, 
kteří musí podobným situacím denně 
čelit, pociťují strach z prostředí, v němž 
se ocitají. Oběti rasistických útoků po 
takových zkušenostech mají problém 
s integrací, necítí se v bezpečí, bývají 
dehumanizovány a ženy kvůli svému 
exotickému vzhledu jsou nezřídka 
vnímány jen jako sexuální objekty. Češi 
často reagují negativně i vůči jazykové 
odlišnosti. Účastníci výzkumu vyprávějí, 
že se k nim i prodavačky otáčejí zády, nebo 
když si objednávají taxík, příjemce hovoru 
telefon zavěsí apod. To vše vyvolává 
frustraci a zhoršuje vnímání hostitelské 
společnosti. Česká republika má díky 
svým xenofobním postojům špatnou 
pověst, proto je dnes pro migrující spíše 
„přestupnou stanicí“. Proč by se zde měli 
zdržovat, když zde očividně nejsou vítáni?

Co se týče trhu práce, většina 
přistěhovalců se u nás stává součástí 
sekundárního trhu, kde vesměs pracují 
v náročném, nebezpečném a mnohdy 
mizerně placeném zaměstnání. 
Zaplňují totiž místa za Čechy, kteří 
nejsou na takových místech ochotní 
pracovat. Napříč tomu, že přistěhovalci 
pozvedají naši ekonomiku a pracují na 
Čechy nevyhledávaných pracovních 



pozicích, setkávají se zde až příliš 
často s negativními reakcemi na svou 
přítomnost v zemi. Životní úroveň 
Čechů dlouhodobě roste a za nějakou 
dobu se bez levné pracovní síly proudící 
z ciziny neobejdeme. Problém s přijetím 
však nemají Slováci, nebo například 
Ukrajinci, kteří V ČR vesměs pracují 
v oboru stavebnictví. Čechům dělá 
problém přijmout ty, kteří pocházejí 
z markantně odlišného kulturního 
a náboženského prostředí. Zejména 
muslimové se zde nesetkají s vlídným 
přijetím, sám prezident republiky je 
důrazně proti nim „Nebudou dodržovat 
a respektovat naše zákony a zvyklosti. 
Budou mít právo šaría, takže nevěrné ženy 
budou kamenovány, zlodějům se budou 
utínat ruce. Přijdeme o krásu žen, protože 
ty budou zahaleny v burkách od hlavy po 
paty včetně obličeje, kde máte jen takovou 
látkovou mřížku. No tak dovedu si představit 
ženy, kde by to bylo zlepšení, ale takových 
žen je málo a zrovna tady nikoho takového 
nevidím.“ (zpravy.aktualne.cz říjen 2015)

Smutný je fakt, že veřejné projevy 
vůči migrantům jsou do jisté míry 
legitimizovány úřady. V souvislosti 
s veřejnou propagací xenofobních postojů 
došlo v Krásném městě k několika 
setkáním, na kterých se problém 
přistěhovalectví probíral. Ta ke zlepšení 
situace nevedla, spíše naopak. Sílící 
atmosféře nenávisti přispívala místní 
média a sociální sítě, kdy migranti byli 

mylně spojováni s radikálními islamisty 
a teroristy. V důsledku toho byl každý 
„tmavší“ člověk vnímán jako nebezpečný.

Obecně se deklaruje, že s příchodem 
migrantů se zvyšuje úroveň kriminality. 
Nejde však vždy o iniciativu ze strany 
příchozích. Místní obyvatelstvo se podle 
svědectví hlavně přes noc mění v agresory. 
Poškození vesměs nechápali jednání lidí, 
které by od pohledu nikdy za nebezpečné 
nepovažovali. Potyčky, napadení, 
zastrašovaní atd. – po podobných 
zkušenostech se migranti báli každého, 
protože nedokázali rozlišit potenciální 
útočníky od slušných lidí. Nabízí se tak 
otázka, jak se má přistěhovalec vyhnout 
těmto nepříjemným zkušenostem? 
Přistěhovalí si uvědomují riziko svého 
výskytu na určitých místech Krásného 
města a vědí, že je nejlepší utlumit 
svou odlišnost. Někteří uvedli, že se 
snaží být co nejméně viditelní.

Co s tím?
Je ale vyhýbání se místnímu obyvatelstvu 
a útlum vlastní identity dlouhodobým 
řešením? Názory na přítomnost migrantů 
v zemích EU jsou mnohdy rozporuplné 
a konkrétně obyvatelé České republiky 
vnímají migranty jako nepřizpůsobivé, 
vypočítavé a nevděčné. Z jakého 
důvodu tomu tak ale je? Již výše byla 
zmíněna neustálá mediální masáž. Je 
na místě se zamyslet, jak jsme na tom 
s mediální gramotností a informovaností. 

Lidé mylně zaměňují pojmy migrant 
a uprchlík, některá média o vyvolávání 
negativních ohlasů vůči migraci usilují. 
Osobní zkušenosti lidí s imigranty jsou 
zde minimální, nejčastěji se do styku 
s příslušníkem cizího státu dostanou 
studenti nebo pracovníci v mezinárodních 
firmách. Jakožto uzavřená země jsme 
dlouho neměli příležitost setkat se s cizím 
a důraz na tradici, konzervativní postoje 
a předsudky naši společnost zbržďuje.

Češi ale nejsou všichni stejní. Není 
divu, že mladší generace a obecně 
globalizaci otevření lidé pociťují vztek, 
stud a frustraci. Nemají ale právě tito 
lidé šanci ukázat mylně informovaným 
skutečný obraz reality? Mohou například 
poukazovat na to, že je nutné dbát na 
věrohodnost informací, ověřovat, ptát 
se lidí s osobními zkušenostmi, číst 
odbornou literaturu. Strach z něčeho 
neznámého je přirozený, ale největší 
strach je za zavřenými dveřmi. Snaha 
otevřít ostatním oči může vést ke 
konfliktům. Nechceme, aby názorové 
střety rozvracely vztahy. Je proto na 
místě využít notné dávky empatie 
a promlouvat k těmto lidem s respektem. 

Musíme si uvědomit, že Česká 
republika není ostrovem. Je součástí 
globalizujícího se kontinentu a není 
možné se migraci donekonečna bránit. 
Správným přístupem je být na ni 
připraven. Příliv mozků a pracovní síly 
může naši společnost jedině obohatit.

›
Britský Institut pro hospodářství 

a mír (IEP) pravidelně sleduje 

tzv. index míru, tedy sestavuje 

žebříček nejbezpečnějších zemí 

světa. Podle IEP byl v roce 2019 

nejbezpečnější zemí světa Island. 

Z evropských zemí se do první 

desítky dostalo také Portugalsko, 

Rakousko, Dánsko, desítku 

nejbezpečnějších zemí uzavírá 

Česká republika. Na opačném 

konci tohoto žebříčku stojí 

Afghánistán, Sýrie, Jižní Súdán, 

Jemen, Irák, Somálsko...

Vídeň je velmi multikulturní město, přesto je 
Rakousko v desítce nejbezpečnějších zemí světa.

 Δ
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Studenti 

studentům

Masaji Ishikawa se narodil v roce 1947 v Japonsku japonské 
matce a korejskému otci. Jeho jediné dílo bylo nominováno 
jedním z největších internetových knižních webů Goodreads 
na nejlepší autobiografickou knihu roku 2020.

Věříte na peklo? Podle Masaji Ishikawi peklo existuje – je jím 
Severní Korea. A pokud nevěříte, stačí se začíst do jeho knihy 
Řeka v temnotě. Autor zahajuje příběh v Japonsku, kde je jeho 
jediným problémem násilnický otec frustrovaný z každodenní 
národnostní diskriminace. Bohužel tak, jak rostl hlavní hrdina, 
narůstaly i problémy, jež se otec pokusil vyřešit odstěhováním 
celé rodiny z Japonska do „země zaslíbené“ – Severní Koreje. Sotva 
Masaji vstoupil na půdu nové vlasti, pochopil, že začíná zcela nová 
etapa jeho života, již později mnohokrát označil za cestu peklem.

Autor chronologicky líčí klíčové události zasahující jeho 
rodinu, nepředstavitelnou bídu severokorejského venkova, 
hlad, všudypřítomné bezpráví a korupci, strach i absurdnost 
tamního totalitního systému. V důsledku toho všeho autor 
hovoří o naprosté dehumanizaci jednotlivců i celé společnosti. 
Je úplně lhostejné, zda je člověk nadaný, jak moc se vzdělává 
nebo pracuje, jeho osud je soudruhy předem daný, naplánovaný 
a neměnný, bez sebemenší naděje na lepší budoucnost pro něj 
či jeho děti. Hladomor v devadesátých letech a bezvýchodnost 
situace hlavního hrdiny vyústí v riskantní pokus o útěk.

Název knihy odkazuje na místo posledního kontaktu 
s „rájem“, než překročil přes řeku Jalu na hranici s Čínskou 
republikou. Dnes Masaji z rodného Japonska s úzkostí 
a soucitem vzpomíná na svou rodinu a obyvatele z KLDR, 
které nepřestává ani v novém tisíciletí sužovat hlad, strach, 
bezpráví a ideologie. Zároveň se velmi pomalu a stěží učí žít 
v japonské společnosti, která se zásadně liší od jeho dosavadních 
zkušeností založených na zcela jiných principech a hodnotách.

Román americké autorky z roku 2018 si všímá 
bobtnajícího problému současné Ameriky, a tím je 
masové uvězňování, vysoké tresty, nekompromisní 
vězeňský systém i nedůstojné podmínky v amerických 
věznicích. Na příběhu mladé striptérky Romy Hallové 
zjišťujeme, jak snadná je ve Spojených státech cesta 
za mříže, jakou roli hraje společenské postavení 
a jak rychle lze v moderní svobodné a demokratické 
společnosti přijít o základní lidská práva i důstojnost.

Hlavní hrdinka románu Romy žije obyčejným všedním 
životem, je sama se sedmiletým synem, má přítele a pracuje 
v nočním klubu jako striptérka. Pro ni je to obyčejná práce, 
pro hosty nočního klubu je ale Romy mnohdy předmětem 
fantazií, nezřídka si nárokují její volný čas i soukromí. 
V okamžiku, kdy se jeden z hostů nečekaně ocitne na 
terase jejího domu, spustí se lavina událostí, jež nelze 
zvrátit. Soudy se neptají na okolnosti. Romy se v krátkém 
čase ocitá za mřížemi a tím začíná její nová existence ve 
zcela novém prostředí plném násilí a beznaděje. Společně 
s Romy přemýšlíme, kde nastala zásadní chyba, co se mohlo 
odehrát jinak, jaké vlastně měla možnosti a proč se všechno 
tak zvrtlo. Dovídáme se něco o americkém právním řádu, 
o nelehkých podmínkách ve věznici, kde vládnou zcela 
jiná pravidla, kde člověk nikoho nezajímá. Seznamujeme 
se s rozličnými osudy spoluvězeňkyň, kdy téměř všechny 
spojuje naděje v podobě myšlenky na rodinu, a především 
na děti. Jedině ta mnohdy udržuje na uzdě agresivitu 
pramenící z frustrace a pocitu bezpráví. V okamžiku, 
kdy o tuto naději přichází, Romy ztrácí jediný smysl své 
existence i pocit sounáležitosti se společností tam venku. 
Přistupuje na nová pravidla hry psaná za mřížemi. Autorka 
si mimo jiné všímá řady systémových problémů neřešících 
například transsexualitu, šikanu, násilí. Román je poměrně 
syrový exkurz do temného zákoutí amerického ráje.

Noční klub Mars
Rachel Kushnerová

Řeka v temnotě
Masaji Ishikawa
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Loli paradička jsou tři rozsáhlejší povídky, kde jsou 
hlavními hrdiny lidé na okraji společnosti balancující 
na hraně zákona či často za ní. Autor čtenáře zavádí 
do zcela jiného světa, do slovenských romských osad 
mezi nejchudší Romy – dobré i špatné, kdy ale nikdy nic 
není jen černobílé. Hrdinové jeho povídek se chovají 
emotivně, pudově, jak právě vyžaduje situace a nikdy 
nedomýšlí následky. Řídí se vždy podle vlastního 
momentálního, často naprosto spontánního úsudku, 
principů a pravidel vlastní komunity, protože ty 
„gadžovské“ zákony jsou jim cizí, nesrozumitelné 
a nepochopitelné.

Přestože autor sám není Rom, jeho postavy i příběhy 
či motivace postav jsou autentické a uvěřitelné, místy 
možná romantizující, ale vždy každopádně zajímavé. 
Odkrývá čtenářům každodenní problémy života 
lidí v romské komunitě, kteří jsou nezřídka v zajetí 
bludného kruhu chudoby a dluhů. Jejich společným 
cílem je mít se jednoduše dobře, ale jak to udělat, když 
nejsou „love“? Vždycky, když už se zdá, že je štěstí 
na dosah, zase se něco zvrtne, protože lhát, dlužit či 
utíkat se nedá věčně. Problémy se řeší pitím a zase 
pitím. Přestože mnoho z postav není nějak zvlášť 
charakterních, jsou nám pro své slabosti, naivitu 
i pudovost sympatičtí, nejsou zlí ani špatní, jsou prostě 
jiní a čtenáři je mnohdy až líto, jak málo se v tom 
„gadžovském“ světě vyznají a orientují, přestože k nim 
není vyloženě nepřátelský. Naopak, místy se tyto dva 
světy proplétají, ale policie je prostě za všech okolností 
až ta poslední možnost.

První z povídek ukazuje, jak silné je pouto k rodině 
a k dítěti, přestože je postižené, ve druhé povídce 
otec prodá svou dceru, aby vyřešil dluhy. Ta se stává 
vlastnictvím, na něž si Ferdy dělá nároky, protože ji 
koupil a znovu ji prodává, aby vyřešil zase svoje dluhy, 
jenže Sabina není pouze věc. Celý řetězec událostí má 
pak fatální následky. Třetí povídka je o Veronce prchající 
z osady, aby nemusela být proti své vůli provdána, ani jí 
se však nepoštěstí být s tím, koho si vybrala. Tihle lidé 
nedrží osud ve svých rukou, prostě neměli štěstí…

Loli paradička
Víťo Staviarsky

— Naše romství, naše hrdost.

— Člověk jde za štěstím, neštěstí 
jde za člověkem.

Amaro romipen, 
amaro baripen.

Manuš džal pal e bacht, 
bibacht avel pal o manuš. 

› text Anna Břenková,  
                 Nela Parmová
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téma
Romové

ale cikány
Zjevný oxymóron vystihující 

podstatu českého rasismu. 

Češi mají jen malou zkušenost 

s jinými etniky, kromě 

Romů a téměř neviditelných 

vietnamských komunit jich 

už v české kotlině mnoho 

nezbývá. Romové tak představují 

nejviditelnější skupinu, na 

jejichž integraci bychom měli 

mít absolutní zájem. Jak velká 

je ve skutečnosti ochota české 

společnosti umožnit Romům 

proces integrace a proč se to celá 

desetiletí nedaří?  

Nejsem
rasista, 

nemám rád

17› text Nela Parmová
› foto Ivana Krištofová,  
                 Nela Parmová,  
                 archiv FF OU
› ilustrace Helena Hankeová
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Skrytý či viditelný rasismus 
a diskriminace se v české společnosti 
projevuje na různých úrovních, což 
je poměrně znepokojivé, zvláště když 
jde o praktické zájmy, z nichž mohou 
těžit všichni. Ještě znepokojivější je 
fakt, že se donedávna odehrával na 
institucionální úrovni a nelze s jistotou 
říct, že se tak v některých případech 
neděje dodnes. Na úřadech, ve školách 
a v pedagogicko ‑psychologických 
poradnách seděli a možná i stále sedí lidé, 
kteří jsou dennodenně konfrontováni 
s nepřekonatelnými kulturními rozdíly, 
jež nejsou schopni nejen přijmout, 
ale ani zcela pochopit či tolerovat.

Kořeny nepochopení u většinové 
společnosti tkví nejen ve stereotypních 
vzorcích vnímání Romů, ale i v absolutní 
neznalosti jejich kultury a mentality. 
Kritéria toho, co je společensky přijatelné 
má každá z obou skupin nastavená 
odlišně, kdy ta větší trvá na tom, aby se ta 
menší zcela a bezodkladně přizpůsobila, 
což samo o sobě zní jako problém.

V českých základních školách není 
v osnovách pevně ukotvena výuka 
o multikulturalismu, je sice součástí 
Rámcového vzdělávacího programu, 
ale pouze jako jedno z průřezových 
témat, záleží tedy na učiteli, jak moc 
se tématu a konkrétně romské kultuře, 

která je poměrně na okraji zájmu, 
bude věnovat. Faktem je, že Romové 
nejenže většinovou populaci nějak 
zásadně nezajímají, ale majorita s nimi 
ani nemá hlubší osobní zkušenost 
a jejich hodnocení staví na obecných 
předsudcích, stereotypech a především na 
poměrně negativním mediálním obrazu.

Cikáni jsou líní 
a nechtějí pracovat
Že jsou Romové líní a ve skutečnosti 
pracovat nechtějí, i když mohou, 
je hlavním argumentem majority 
opravňující k odsouzení celého etnika. 
Jenomže motivace chodit do práce se 
snižuje s tím, jak nízké jsou jejich příjmy. 
Romové zpravidla nedosáhnou na vyšší 
než minimální mzdu, což je důsledek 
nízké kvalifikace. A tím se dostáváme 
k otázce, proč řada Romů nedosáhne na 
vyšší vzdělání. Tato nízká mzda je navíc 
rozdělena mezi všechny členy široké 
rodiny, romská rodina totiž neznamená 
pouze nukleární rodinu, tedy matku, 

otce a děti, ale často zahrnuje další 
příbuzné. Hlavní motivace k práci – 
odměna v podobě peněz, se tak rychle 
rozplývá a jedince často demotivuje 
k jakékoli větší snaze. Pastí je tak 
často jejich vlastní kultura založená 
na společném jmění a kolektivizaci.

Další kapitolou je úsilí, jež musí Rom 
vynaložit, aby získal práci, protože ze 
strany zaměstnavatelů podmínky rovně 
nastavené nejsou, o čemž svědčí přímé 
zkušenosti Romů. To není jejich výmysl, 
ale fakt, o němž majorita tak nerada slyší. 
Na straně zaměstnavatelů zase stojí přímé 
zkušenosti s Romy, které často označují 
za nezodpovědné, nemající vztah 
k majetku firmy či firmě jako takové. To 
jsou přesně ty kulturní rozdíly, které 
stojí na začátku řetězce neporozumění, 
intolerance a generalizace celé skupiny.

Evropské právo na straně 
Romů aneb proč nemají 
Romové vyšší vzdělání
Zlomovým okamžikem pro Romy ve 
vztahu ke vzdělávání byl rok 2007, kdy 
Evropský soud pro lidská práva dal za 
pravdu 18 ostravským romským dětem 
neoprávněně umístěným do praktické 
(dříve zvláštní) školy určené dětem 
s lehkým mentálním postižením. 

Rodina stojí na 

vrcholu všech 

priorit, mnohdy  

i nad vzděláním

 »



Rozsudek Evropského soudu naboural 
zaběhnutý diskriminační systém, o nějž 
se začaly zajímat nejen tuzemské, ale 
i mezinárodní neziskové organizace 
včetně organizace Člověk v tísni, jež 
zpracovala řadu analýz a statistik. 
Z těch vyplynulo, že 26 % romských 
dětí navštěvuje praktické školy, 
zatímco z majority jsou to necelá 
3 % dětí. „Neodůvodněné nadměrné 
obsazování lavic praktických škol 
romskými dětmi má jediný jasný 
důsledek. Rozšiřující se řady lidí, 
kteří se na pracovním trhu uplatňují 
s obtížemi, případně neseženou práci 
vůbec,“ uvádí vzdělávací organizace 
Romea na svých webových stránkách.

Dalším zásadním kulturním rozdílem 
je také pojetí rodiny. U Romů je rodina 
chápána jako velké společenství stojící 
na vrcholu všech priorit, mnohdy 
i nad vzděláním. Z toho důvodu část 
romských rodin nemotivuje své děti ke 
vzdělání, individualismu a naprostému 
osamostatnění. Zejména u sociálně 
znevýhodněných dětí se neočekává 
zásadní osobnostní růst, jenž si žádá 
částečné odtržení od rodiny. Jsou to ale 
často i obtížné sociální podmínky, které 
donutí nadané dítě opustit školu, aby 
se co nejdříve začalo podílet na příjmu 
rodiny. Nezřídka už v šestnácti letech 
nastupuje dítě do dělnické profese, 
přestože má předpoklady k získání 
vyššího vzdělání. To je důvod, proč 
některé romské děti potřebují podporu 
a motivaci ze strany okolí, protože doma 
se mu ji ne vždy dostává. Bez podpory 

jsou děti už na začátku odsouzeny 
k neúspěchu a těžko se mohou 
v budoucnu vymanit z pasti chudoby. 
To jsou případy, kdy roli rodiny musí 
v této oblasti zastoupit neziskové 
organizace, předškolní a školní zařízení.

Z důvodu sociálního vyloučení 
a jiných principů výchovy nastupují 
některé romské děti na základní 
školu s úplně jinými dovednostmi 
a zkušenostmi, než jaké jsou od nich 
očekávány a učitelé by na to měli být 
připraveni. Je ale velká část Romů, kteří 
si význam vzdělání uvědomují a pro 
své děti se snaží zajistit co nejlepší 
podmínky. Nezřídka však naráží na 
nedůvěru či neochotu učitelů věnovat 
dítěti větší pozornost, i zde jsou ale 
samozřejmě výjimky a jednotlivé 
případy nelze generalizovat.

Segregace Romů je 
dílem nás všech
Na segregaci romských dětí se podílí 
sami rodiče romských i neromských 
dětí. Zatímco rodič majority umístí své 
dítě do školy, kde je minimální nebo 
žádný počet romských dětí, romský 
rodič v některých případech umístí 
všechny své děti do praktické školy 
jen z toho důvodu, že je to pro něj 
pohodlné. Nezřídka bydlí ve vyloučené 
lokalitě, daleko od zastávky, nemá auto 
a s dítětem či dětmi musí denně dojíždět. 
Je proto pro něj značně problematické 
doprovázet jedno z dětí do praktické 
a zbývající do normální školy, které 

V roce 2015 bylo 

v České republice 

660 ghett, v loňském 

roce to bylo už 830



zpravidla nejsou v místě bydliště. Zvláště 
ve vyloučených lokalitách není základní 
infrastruktura ani podmínky usnadňující 
rodinám jejich už tak komplikovanou 
situaci. Výsledkem jsou celé třídy složené 
primárně z romských dětí a naopak, třídy, 
kde není jediné romské dítě. Málokdo 
je příznivcem kvót, nicméně v tomto 
ohledu by umisťování malého počtu 
romských dětí do tříd s převahou „bílých“ 
dětí mohlo vést k lepšímu začlenění. 
„Kvóty mohou být řešením, pokud není 
dotčena jiná skupina osob a ukáže‑li 
se, že takováto pozitivní diskriminace 
vede k prospěchu společnosti, má jistě 
smysl. V Americe pozitivní diskriminace 
pomohla v 60 letech k začlenění 
Afroameričanů do většinové společnosti. 
V našich podmínkách by pozitivní 
diskriminace mohla mít kýžený efekt, 
pokud by byla založena na jasných 
transparentních podmínkách, které by to 
jasně deklarovaly,“ domnívá se Jaroslav 
Drobek, student filozofie FF OU.

V české společnosti zatím nedochází 
k zásadní fyzické segregaci a vytváření 
větších zcela odříznutých chudinských 
čtvrtí, přesto jejich počet nebezpečně 
stoupá, z 660 ghett v roce 2015 na 830 
v loňském roce, přičemž kritériem je 
počet obyvatel pobírajících sociální 
dávky. Více než polovinu těchto obyvatel 
tvoří Romové. Situace se zhoršuje 
i s tím, jak málo lidí je ochotných 
bydlet v sousedství Romů. „Mám 
hodně známých, kteří si kvůli své 
národnosti nemohou najít bydlení či 
práci, byť jsou to slušní a vzdělaní lidé, 

v těchto oblastech tedy rovné šance 
určitě nejsou,“ potvrzuje Roman Koky, 
absolvent katedry psychologie.

Především z tohoto důvodu Romové 
často obývají domy ve vyloučených 
lokalitách s přemrštěnými nájmy, takže 
jejich vydělané peníze nebo peníze 
daňových poplatníků poskytnutých 
na sociální dávky končí ve výsledku 
v kapse podnikatelů stavících svůj 
byznys na neochotě majority bydlet 
v blízkém sousedství s Romy. Drtivá 
většina majitelů bytů si do podnájmu 
romskou rodinu nevezme, městských 
bytů je zoufale málo a sociální bydlení je 
stále v nedohlednu. Za byty s padesáti 
metry čtverečními v rozpadajících se 
domech tak Romové v ostravských 
ghettech platí kolem 15 000 korun 
i více. A v této souvislosti se ptejme, 
jakou asi mají Romové motivaci chodit 
do práce a vydělávat na přemrštěný 
nájem, protože levnější bydlení je pro 
ně z důvodu očividné diskriminace 
nedostupné? Politická vůle vyřešit tento 
systémový problém se snižuje s tím, 
jak málo voličských hlasů to přinese, 
přitom klíčem k integraci je především 
bydlení mimo ghetta, která jsou pro 
mnohé determinující. Jakmile se podaří 
vymanit rodiny z ghett, bude pro jejich 
děti přístupnější také lepší vzdělání.

Proč nejsou jako my?

Nejsou a nebudou a je arogantní 
domnívat se, že by měli být jako my. 
Ti, kteří se přece jen dokáží asimilovat, 
přicházejí do jisté míry o svou identitu 
a cenou za to je zpravidla naprosté 
odtržení od jejich kultury a širší rodiny, 
která je pro Romy absolutním základem. 
Romové mají svou historii, kulturu, své 
vzory a principy, s nimiž vychovávají 
své děti a není důvod, aby se zcela 
a neodkladně změnili. Je třeba změnit 
především náš přístup k nim a nastavit 
takovou spolupráci a podmínky, 
aby dokázali přispět a uplatnit se ve 
společnosti, kterou dohromady tvoříme. 
Uvolnit pro ně místo a podpořit je tam, 
kde se nabízí a umožnit jim vymanit se 
z pasti chudoby nastavením vhodnějších 
podmínek především v přístupu 
k bydlení a vzdělání. Mezi Romy jsou 
skvělí muzikanti, zdravotníci, sociální 
pracovníci, pedagogové, sportovci, 
policisté a mnozí další, u nichž může být 
jejich etnicita naopak výhodou. Je spousta 
Romů, tak jako bílých, kteří nechtějí 
a nebudou participovat na trhu práce, ale 
také je mnoho těch, kteří by se dokázali 
uplatnit a zapojit, ale jsou obětí přímé 
či nepřímé diskriminace či pod daleko 
přísnějším a kritičtějším okem majority, 
než by si zasloužili nebo nejsou přijati 
se všemi svými specifiky pramenícími 
z kulturních odlišností. Přijmout 
a respektovat tyto rozdílnosti je přitom 
jedinou cestou k postupné integraci, na 
které ve výsledku vyděláme všichni.

Klíčem k integraci  

je především bydlení 

mimo ghetta
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Romové

a Romové. 
Co mají 
společného?

Rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva, jenž v roce 2007 potvrdil 

diskriminaci Romů v ČR, spustil řadu 

událostí. Jednou z nich byl zvýšený zájem 

médií a nejrůznějších lidskoprávních 

organizací u nás i v zahraničí o postavení 

Romů v České republice. V této souvislosti 

podpořila Sorosova nadace Open Society 

Foundations v roce 2012 cestu Stephanie 

Sinclair, americké novinářky a fotografky, 

do České republiky. Jejím cílem bylo 

zachytit prostřednictvím fotoaparátu život 

ostravských romských dětí a jejich rodin, 

které zvítězily u Evropského soudu v kauze 

D. H. and Others v. Czech Republic. Lenka 

Naldoniová z katedry filozofie ji v roli 

tlumočnice doprovázela po celou dobu 

jejího působení v ČR. 

Jedna česká

filozofka, 
jedna americká

novinářka
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Zprostředkovatelem mezi Stephanií 
Sinclair a účastníky kauzy byla obecně 
prospěšná společnost Vzájemné 
soužití, která zajistila tlumočníka 
a setkání s rodinami. „Mou prací je 
především získat důvěru lidí, o nichž 
chci vyprávět, aby se mi otevřeli a já 
mohla co nejpřirozeněji zachytit 
jejich život,“ svěřila se Stephanie 
Sinclair. Jenomže tlumočník, jehož 
dostala k dispozici, nedokázal potlačit 
nervozitu a napětí vyvolané přítomností 
ve vyloučených lokalitách, kde se 
s největší pravděpodobností ocitl poprvé 
v životě. Novinářka tlumočníka brzy 
odmítla se slovy, že v jeho nervózní 
přítomnosti nemůže pracovat. 
Organizace Vzájemné soužití tedy 
hledala vhodného tlumočníka. „Byla to 
obrovská náhoda. Moje kamarádka, co 
pracuje ve Vzájemném soužití, věděla, že 
umím anglicky, tak se mě zeptala, jestli 
bych nechtěla Stephanii doprovázet do 
vyloučených lokalit a já jsem okamžitě 
souhlasila. Byla to vynikající zkušenost. 
Dnes vím, že více než moje angličtina, 
která není dokonalá, rozhodl můj 
lidský přístup,“ svěřuje se dr. Lenka 
Naldoniová z katedry filozofie FF OU.

Příběh Lenky Naldoniové je zajímavý 
hned v několika ohledech. Po sedmnácti 
letech strávených v Itálii může porovnat 
přístup Čechů a Italů k minoritám. 
„Možná je to dáno tím, že jsou Italové 
silně věřící, ale od dětství jsou vedení 
k tomu, že musí pomáhat druhým, že 
se musí dělit s chudšími, organizují 
sbírky, nosí jídlo bezdomovcům,“ 
sděluje svou zkušenost. Lenka sama rok 
docházela vypomáhat k Františkánkám 
v Římě do zařízení pro sociálně či 
zdravotně znevýhodněné děti. „Nikdy 
nezapomenu na romskou holčičku 
Zinetku, která žila s maminkou na ulici. 
Byla jsem přítomna, když ji zrovna 
přivedli k jeptiškám. Hned se ke mně 
rozběhla a objala mě. V šesti letech 
neuměla mluvit a byla dost zaostalá. 
Jeptišky byly skvělé vychovatelky, 
hodně jsem se od nich naučila. Když 

jsem je obdivovala, jaké mají děti štěstí, 
jedna z jeptišek mi odpověděla, že to 
jsou ony, kdo mají štěstí, protože děti 
dávají více jim než ony dětem. Byla to 
opravdu nesmírně obohacující zkušenost 
a v žádném případě jsem nevnímala 
rozdíl v chování romských či jiných 
dětí,“ vzpomíná dr. Naldoniová.

Práce s dětmi ji obohacovala, 
naplňovala a nesmírně bavila, tak jako 
práce na univerzitě, kde má možnost 
klást studentům otázky a donutit je 
přemýšlet o mnoha etických problémech, 
o nichž ve svých kurzech vyučuje. 
„Studentům se snažím ukázat, jak snadné 
je podlehnout manipulacím a zlu. Na 
příkladu Vladaře Niccola Machiavelliho 
jim ukazuju mechanismy manipulace, 
aby je znali, dovedli se jim bránit 
a zároveň poznali lidskou přirozenost, 
skrz kterou poznávají nejen sebe, ale 
i druhé. Na příkladu knih filozofky 
Hannah Arendtové zase poukazuju 
na banalitu zla, jakou má podobu 
a jakou sílu je třeba projevit a postavit 
se na odpor, abychom mu nepodlehli. 
Nutím studenty o těchto tématech 
přemýšlet,“ vysvětluje dr. Naldoniová.

Cesta do vyloučených lokalit
Setkání s romskými rodinami nebylo vždy 
jednoduché, protože v mnoha případech 
trvalo nějakou dobu, než si novinářka 
získala jejich důvěru a než rodiny 
projevily ochotu sdílet s ní svůj příběh. 
„Většinou ale byli velmi vstřícní, byli na 
nás připravení, měli krásně uklizeno. 
Nemůžu říct, že bychom měli nějakou 
negativní zkušenost, snad jen v jednom 
případě, kdy jsem autem zapadla do 
bláta, vyběhl jeden starší pán, ovšem 
nikoli Rom, ale ‚bílý‘, který nám začal 
velmi hrubě nadávat, že jsme na jeho 
pozemku, přitom naprosto ignoroval naši 
neřešitelnou situaci. Byli to Romové, kteří 
přiběhli a naše auto vytáhli. Stephanie 
byla z toho konsternovaná. Podle jejich 
slov se jí nikde na světě nestalo, aby 
ji v okamžiku, kdy potřebuje pomoc, 
ještě někdo doslova seřval. Při práci ve 
Vítkovicích si Stephanie zapomněla 
v jednom z domů tašku s velmi drahým 
fotografickým vybavením. Vzpomínám 
si, jak za námi vyběhli a volali, že jsme 
si tam zapomněli foťák. Přitom dům byl 
zcela otevřený, všichni nájemníci v něm 
bydleli tak nějak pohromadě, kdokoli 
ho mohl vzít. To bylo velmi příjemné, 
cítila jsem se tam velmi dobře. Měla jsem 
pocit, že nám chtěli ukázat, že nejsou 
takoví, jak se o nich traduje, že jsou 
lepší a tou špatnou pověstí skutečně 
trpí. Celkově jsou citliví na to, když je 
někdo hodnotí, oni to prostě poznají, což 
jsme nechtěly. Stephanie potřebovala 
uvolněnou a co nejspontánnější situaci 
k focení, její utvoření však trvalo dlouho. 
Poslouchaly jsme jejich příběhy, dávaly 
si s nimi kávu, povídaly si…,“ vypráví 
dr. Naldoniová své zkušenosti.

Při své práci se pohybovaly vesměs 
v ghettech – ve Vítkovicích, v zadním 
Přívoze, v Michálkovicích, v Hrušově…, 
nikdo z těch, kdo se hlásili o svá práva 
v boji za rovné příležitosti v přístupu 
ke vzdělání, nebydlí mezi „bílými“. 
Byla to všechno ghetta téměř výhradně 
s romskými obyvateli. „Setkala jsem 
se tam s matkou, která si byla vědoma 

21 Měla jsem pocit, že 
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toho, že jedno dítě patří do praktické 
školy, ale druhé chtěla mít v běžné 
třídě. ‚Je chytré, má na víc.‘“ Potvrzuje 
však, že sami Romové mají sebereflexi 
a uvědomují si, že ne všechny děti mají na 
to získat lepší vzdělání. Právě tato matka 
se obávala, že zpráva z pedagogicko‑
‑psychologické poradny byla napsána 
účelově na přání pedagogů, kteří si 
romské děti ve svých třídách nepřejí. Je 
to ale obvinění, jež lze jen stěží dokázat. 
Když rodiče nesouhlasí se zprávou 
psychologa, nevědí, jak přesně by se 
měli bránit. „V Přívoze jsem se setkala 
s holčičkou, jejíž rodina se přistěhovala ze 
Slovenska. Nedostatečná znalost českého 
jazyka a gramatiky byl v podstatě hlavní 
důvod, proč byla umístěná do praktické 
třídy,“ vzpomíná dr. Naldoniová.

Dobrý učitel je pro děti klíčový
Kromě vyloučených lokalit se jim 
podařilo získat přístup také do základní 

školy, kterou navštěvují převážně či 
téměř výhradně romské děti. „Šokovalo 
mě, jak málo se od těch dětí očekává, 
jak málo jsou motivovány k tomu, aby 
se nějak rozvíjely a ani učitelé nemají 
sebemenší ambice tyto děti dál rozvíjet. 
Děti byly šťastné, protože se po nich 
vlastně nic nechtělo a učitelé spokojení, 
protože jsou oblíbení a mají to bez 
práce. Z mého pohledu jim ale přesně 
tímto přístupem zavírají dveře k lepší 
budoucnosti,“ svěřuje se dr. Naldoniová.

Při své práci se setkala s poměrně 
pobuřujícím, nikoli však ojedinělým 
předsudkem, že Romové zkrátka 
nemají vrozené předpoklady pro 
dosažení vyššího vzdělání. Je to ale 
stejně neopodstatněný a nesmyslný 

stereotyp, jako že ženy nejsou nadané 
na matematiku či logiku nebo že se muž 
nedokáže plnohodnotně postarat o dítě. 
Čím víc se ovšem dětem či rodičům 
opakují tyto předsudky, tím spíš jsou jim 
ochotni uvěřit, zvláště pokud vycházejí 
z úst nějaké autority, například učitele 
nebo politika… O to víc jsou taková 
tvrzení nepřijatelná a nebezpečná.

„U svých studentů občas pozoruji, 
kdo si nese ze střední školy nějaké 
trauma. Jedna studentka mi vyprávěla, 
že ve třídě na střední škole měli židli pro 
‚osly‘. Prostě necitlivý učitel. V hodinách 
si dávám pozor na to, aby chytřejší 
studenti neironizovali znalosti hůře 
připravených spolužáků, když řeknou 
nějakou hloupost, v tom jsem tvrdá. 
Jednání tohoto druhu učitel nesmí vůbec 
podporovat, natož tyto situace vytvářet,“ 
vysvětluje dr. Naldoniová svůj přístup 
ke studentům. Z toho důvodu nutí 
studenty – budoucí učitele pracovat na 
seberozvoji, diskutuje s nimi a otevírá 

Titulní strana knihy Stephanie Sinclair, která ve 
svých fotografiích zaznamenává život 18 ostravských 
romských dětí a jejich rodin, jichž se zastal Evropský 
soud pro lidská práva a potvrdil tím diskriminaci 
českých Romů v přístupu ke vzdělání. Kniha je veřejně 
dostupná pod odkazem: https://www.justiceinitiative.
org/publications/failing-another-generation-travesty-
roma-education-czech-republic

Dr. phil. Lenka Naldoniová z katedry filozofie 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

‹

›

Šokovalo mě, 

jak málo se 

od těch dětí 

očekává
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nejrůznější etická témata, přičemž si 
pochvaluje obrovskou svobodu při práci 
a volbě témat. „Procestovala jsem spoustu 
univerzit u nás a v zahraničí, ne všude 
jsou takto otevření jiným vizím, jiným 
názorům. Otevřenost ostravské katedry 
filozofie je zásluhou dr. Šilera, který 
v době působení v čele katedry sestavil 
tým, kde je každý jiný, v němž nepřevládá 
jeden filozofický směr, vzájemně se 
podporujeme a jsme komplementární.“

Idealizace Romů 
a obrácený rasismus
Podobnou zkušenost s jinou sociální 
skupinou by měl zažít každý díky 
možnosti praxe, kterou si studenti 
ve vybraných organizacích částečně 
domlouvají sami, mohou si vybrat 
například už zmíněné Vzájemné soužití 
či jakoukoli jinou společnost, jež jim 
umožňuje vystoupit ze své komfortní 
zóny. „Empatie a láska je velmi důležitá, 

proto by si ji měl každý vyzkoušet 
a prověřit u zcela odlišné skupiny lidí, 
ať už to jsou Romové, staří lidé nebo 
třeba dělníci. Mimo jiné to byl například 
profesor Ries z Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, kdo kladl důraz 
na pedagogickou lásku. Myslím, že by si 
také studenti měli vyzkoušet manuální 
práci v dělnické profesi, naučí je to 
vážit si práce i lidí, kteří ji vykonávají 
a pomáhá to překonat lenost,“ uvádí.

Na druhou stranu si uvědomuje 
i nebezpečí idealizace Romů, stejně tak 
jako existenci rasismu vůči majoritě. 
Řídí se však jasnými a jednoduchými 
zásadami. V případě, že romský student 
nedodrží nějaká pravidla, chová se 
k němu stejně nesmlouvavě jako 

k ostatním studentům. „Jedna romská 
studentka se mi přiznala, že odevzdanou 
seminární práci nepsala, ale nevnímala 
to jako problém. Já ale chci, ať se mí 
studenti posouvají, ať se rozvíjí, proto je 
nebudu omlouvat. Musí mít nastavené 
jasné limity a je mi jedno, jestli je to 
,bílý‘ nebo romský student. Člověk musí 
být objektivní i v případě Romů, pokud 
něco provede, musí za to nést důsledky 
a je třeba to jasně říct. Inteligence 
člověka se ale projevuje v uvědomění, 
že jednu nebo i více negativních 
zkušeností nelze vztahovat na všechny,“ 
uzavírá dr. Lenka Naldoniová.

Na příkladu knih 

filozofky Hannah 

Arendtové poukazuju 

na banalitu zla

 Δ
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Jaroslav Drobek 
a Roman Koky

V současné době studují na FF OU přibližně tři romští 

studenti, přičemž jejich přesný počet je těžké určit, 

protože na etnicitu se studentů pochopitelně nikdo neptá, 

jelikož je pro studium na vysoké škole zcela irelevantní. 

O to víc je potěšitelné, že jsou studenti, kteří se ke své 

etnicitě hrdě hlásí a jsou ochotni podělit se o své postřehy 

a zkušenosti. Dva z nich jsou Jaroslav Drobek, student 

dálkového studia oboru filozofie a Roman Koky, absolvent 

oboru psychologie. 

Romství, 
život 
a šance Romů 

Jak vidí 
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› text Nela Parmová
› foto Ivana Krištofová, 
                 R. Koky
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Cesta za vzděláním byla pro Jaroslava 
Drobka trochu s oklikou. Ve dvaceti 
letech nastoupil ke studiu praktické 
filozofie na FF OU, ale vzápětí studium 
opustil, aby se mohl postarat o rodinu, 
protože jeho manželka v té době čekala 
prvního potomka. Ke studiu se vrátil 
po patnácti letech v době, kdy už léta 
pracoval u Policie České republiky. 
„V únoru jsem se přihlásil a čekal, 
jestli budu přijat. V dubnu mi přišlo 
rozhodnutí o přijetí ke studiu, přičemž 
jsem se o několik dní později od manželky 
dozvěděl, že budeme mít zase další 
miminko. S jistou nadsázkou jsem si 
uvědomil, že mohu začít tam, kde jsem 
před patnácti roky skončil. Samozřejmě 
již starší a vyzrálejší,“ vysvětluje 
Jaroslav Drobek. On i Roman Koky patří 
k těm, kteří při své cestě za vzděláním 
měli v rodině vždy velkou oporu. 

Existuje něco jako 
tradiční romská rodina? 

Pocházíte z takové rodiny?
J.D.: Já osobně se mohu domnívat, že 
z ní pocházím, ale z pohledu jiného 
Roma možná ne. Podle mého názoru 
je pojem tradiční romská rodina 
trochu zavádějící, protože i ona prošla 
jakýmsi procesem, který byl ovlivněn 
dobou, prostředím a společností, v níž 
Romové žijí. Je zapotřebí si uvědomit, že 
Romové netvoří typický národ, který se 
vyznačuje jednotnými rysy. Spíše bych 
uvedl, že Romové jsou národ, který se 
vyznačuje mnohačetným rozčleněním 
a výraznými specifickými znaky.

Pro každou romskou rodinu však 
není snad nic posvátnějšího než děti 

a soudržnost rodiny. Pravdou je, že 
současná doba a její specifické problémy 
mají veliký dopad i na tyto hodnoty. 
Ještě donedávna bylo z pohledu romské 
rodiny nemyslitelné, že by nějaký její 
člen skončil v domově důchodců nebo 
na ulici jako člověk bez přístřeší. Rodina 
byla povinna jakýmkoliv způsobem 
podržet svého člena, aby takto neskončil. 
Dnes lze spatřit poměrně dost Romů, 
kteří žijí na ulici bez přístřeší. To jen 
dokládá fakt, že špatná ekonomická 
situace v romských rodinách má vliv 
na, mimo jiné, i tradiční pojetí zvyklostí 
romských rodin. Nechci se pouštět do 
žádných podrobnějších sociologických 
úvah, ale z mého pohledu mohu uvést, 
že jsem si tohoto jevu nedávno všiml.

R.K.: Upřímně sám nevím, co 
znamená tradiční romská rodina. 
Osobně si myslím, že se jedná spíše 
o stereotyp. Má rodina se od ostatních 
rodin v ničem zásadním neliší.

Vy sám jste se setkal  
s nějakou podobou 

diskriminace?
J.D.: Myslím si, že v těchto situacích je 
to hodně o osobním nastavení člověka. 
Setkal jsem se s různými situacemi, 
které mohly být chápany jako projevy 
diskriminace, já to však tak nevnímal. 
Samozřejmě nemluvím o otevřené 
diskriminaci, kdy vás někdo nepustí 
do restaurace, protože jste Rom, 
nebo o rasistických a xenofobních 
demonstracích příznivců ultrapravice. 
Zde není o čem hovořit. Zde je opravdu 
jedno, jestli jste Rom nebo nejste, je 
to o lidech. Myslím, že osobně mám 

méně zkušeností s diskriminací než 
mí přátelé nebo lidé z mého okolí.

V této souvislosti se však nemůžu 
nezmínit o situaci, která je z mého 
pohledu projevem diskriminace, 
a tím jsou důvody proč mou dceru 
nepřijali na konzervatoř. Dcera od 
pěti let navštěvovala Baletní studio 
Antonína Dvořáka v Ostravě a opravdu 
tvrdě dřela, aby jednou balet mohla 
studovat na konzervatoři. V baletním 
studiu opakovala ročníky, jen aby 
byla řádně připravena na přijímací 
zkoušky k víceletému studiu oboru 
Tanec. Nejednou ji lektorka označila za 
talentovanou dívku, pro kterou bude 
přijímací zkouška pouze formalitou. 
Baletní studio reprezentovala i v hlavních 
večerních představeních, kde bylo 
zapotřebí obsadit dětské role. Nicméně 
přijímací zkoušky nedopadly dobře 
a dcera nebyla přijata. Lektorky tance, 
které dceru vyučovaly, nás ujišťovaly, že 
muselo dojít k nedorozumění a jasně mně 
i manželce sdělily, že důvody, které byly 
uvedené v rozhodnutí o nepřijetí, jsou 
mylné a neopodstatněné. Lektorky nás 
přesvědčily, abychom se proti rozhodnutí 
odvolali, ale naše odvolání bylo opět 
zamítnuto. Ač neradi, přijali jsme to tak, 
že dcera opravdu nemá tělesné dispozice 
a lidé, kteří tomu rozumí, rozhodli, jak 
rozhodli. Dcera to oplakala, protože 
balet byl pro ni opravdu důležitý a my 
se jí snažili vysvětlit, že tak to v životě 
chodí a každý člověk zažije i zklamání 
a neúspěchy, ale nesmí to vzdát. Zlom 
přišel v okamžiku, kdy jsme se od 
důvěryhodného zdroje přímo ze školy 
dozvěděli, že v ročnících nechtějí  

(?)
(?)

 »
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romské děti, protože nemají 
dobré zkušenosti s jejich rodiči… 
Tehdy to opravdu bolelo nejen 
dceru, ale i mě a manželku.

R.K.: Ano, setkal. Někdy mám pocit, 
že není možné patřit k menšinovým 
skupinám a s předsudky se nikdy 
nesetkat. Konkrétně se mi asi nejvíce 
vybavuje příhoda mé maminky, které 
učitelka na základní škole vyhrožovala, 
že pokud si dá přihlášku na střední školu 
s maturitou, dá ji naschvál horší známky, 
aby se tam nedostala. Jsem rád, že jsem 
se s ničím podobným nikdy nesetkal. 
S bratrem nás na základní škole vždy 
učitelé velmi podporovali a doteď máme 
s některými učiteli velmi vstřícné vztahy.

Proč podle vás mnoho 
romských dětí nedosáhne 

vyššího stupně vzdělání, často končí 
už na úrovni základní, popřípadě 
střední školy, čím to podle vás je?
J.D.: Je to další rozsáhlý problém, na 
který doplácí nejen samotní Romové, 
ale i majoritní společnost. Jednu ze 
základních příčin spatřuji v nedostatečné 
motivaci, která chybí jak v samotných 
rodinách, tak v okolí, kde tyto děti žijí. 
Pokud se v romské rodině řeší existenční 
problémy spojené se špatnou finanční 
situací, stává se občas, že chlapci jdou 
s otcem vykonávat práci na stavbě 
(samozřejmě tzv. načerno). Takové 
případy znám osobně i ze svého okolí, 
kdy opravdu šikovní chlapci, kteří měli 
na to pokračovat na střední školu, se dnes 
živí výkopovými pracemi. V takových 
případech je nutná intervence učitelů 
a pracovníků neziskových organizací, 
kteří se pozitivně podílejí na rozvoji 
v dané komunitě. Znám případ, kdy se 
podařilo přesvědčit rodiče, aby syna 
raději poslali na střední školu, přestože 
to pro ně znamená další výdaje bez 
příjmů. Romským dětem občas chybí také 
pozitivní příklady, které by je motivovaly. 
Naději spatřuji v systematické práci 
s dětmi, aby si uvědomily, že vzdělání 
má dlouhodobý pozitivní dopad na jejich 
život, a to nejen ekonomický. Jakmile 

se toto podaří romským dětem i jejich 
rodičům vštípit, budeme mít naději, že 
přijde generace Romů, z níž bude těžit 
celá společnost. Důležité jsou stipendijní 
a vzdělávací programy, které poskytuje 
například organizace Romea. Jsem vždy 
velmi potěšen, když se dozvím, že syn 
známých odmaturoval na gymnáziu nebo 
se dočtu o Romech studujících na vysoké 
škole. Je však smutnou pravdou, že je 
stále hodně romských rodin, které své 
děti nevedou ani k základnímu vzdělání.

R.K.: Určitě tam hraje roli prostředí, 
ve kterém děti vyrůstají. Ke vzdělání 
například nejsou vedeni rodiči, 
a tak v něm nevidí hodnotu a nejsou 
dostatečně motivováni. V takovém 
případě je důležité, aby byli motivováni 
učiteli. Myslím, že právě učitelé na 
základní škole by měli v člověku rozvíjet 
zvídavost a touhu po dalším vzdělání.

Znáte ze svého okolí 
další aktivní vzdělané 

Romy, pohybujete se v nějaké 
takové komunitě?
J.D.: Ano, znám jich docela hodně, 
ale většina z nich není z mého 
bezprostředního okolí. Můj kamarád 
například vystudoval medicínu 
v Olomouci a je lékařem. V České 
republice je poměrně dost romských 
studentů, kteří studují různé obory 
na vysokých školách. Můj život se ale 
točí hlavně okolo rodiny a práce, takže 
mi nezbývá mnoho času, abych byl 
v užším kontaktu s těmito lidmi.

Je však zapotřebí uvést, že samotné 
Romství se nevyznačuje nějakými 
vnějšími druhovými znaky. Barva 
pleti, řeč či specifický styl života nejsou 
hlavními atributy Romství. Na území ČR 
žije hodně Romů, o kterých ani nevíte, 
že Romové jsou. Na druhou stanu se 
čím dál častěji setkávám se vzdělanými 
Romy, kteří se k Romství vůbec nehlásí.

R.K.: Vzdělaných Romů znám 
spoustu. Jsou mezi nimi lékaři, 
psychologové, právníci, pedagogové apod. 
Zároveň znám řadu dalších romských 
studentů, se kterými se pravidelně 

setkávám v rámci stipendijních programů 
(OSF či ROMEA). Krom toho nejsem sám, 
kdo v rodině studuje, na VŠ studuje i mé 
dvojče a mladší sestra je na gymnáziu.

Myslíte si, že česká 
společnost nabízí všem 

rovné šance, nebo je to jen iluze?
J.D.: Myslím, že samotné vyjádření 
„rovná šance pro všechny“ je už ve 
své podstatě iluze. Nedávno jsem se 
pozastavil nad jednou anketou, v níž se 
většina respondentů vyjádřila k tomu, 
že by Roma nechtěla nikdy za souseda, 
zároveň uvedli, že osobně nemají 
žádnou zkušenost s Romem a informace 
o Romech mají z medií a doslechu od 
známých, respektive z obecného názoru, 
který je pojímán ve společnosti. Někdy 
mi zůstává rozum stát nad tím, jak 
absurdním blábolům mohou lidé věřit 
v souvislosti s údajným zvýhodňováním 
Romů. Bohužel média i sociální sítě jsou 
plné hoaxů a zkreslených informací.

Existuje však řada projektů 
zaměřujících se na komunitní 
rozvoje, které jsou u nás realizovány 
prostřednictvím neziskových organizací. 
Většina z nich je ale zaměřena na 
kulturní akce, kde se romská mládež 
věnuje tanci, hudbě či zpěvu. Já osobně 
bych preferoval, aby tento čas a energie 
byli vkládány do realizací projektů 
zaměřených na vzdělávání a osvětě, 
třeba ve finanční gramotnosti, což dá 
mladým Romům mnohem více než 
taneční kroužek. Takto bych mohl 
pokrčovat dále. Velmi často slýchávám 
názor, že Vietnamci žijící na území 
ČR jsou proti nám Romům užitečnější 
a neparazitují na sociálním systému jako 
Romové. Je si však třeba uvědomit ten 
propastný rozdíl v ekonomickém základu 
obou těchto národnostních skupin.

R.K.: Těžko říct, asi jak v kterých 
oblastech. Mám hodně známých, kteří 
si kvůli své národnosti nemohou najít 
bydlení či práci, byť jsou to slušní 
a vzdělaní lidé, v těchto oblastech 
tedy rovné šance určitě nejsou.

(?)

(?)

(?)
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Roman KokyAktuálně studuje poslední ročník navazujícího magisterského studia psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně. Ve volném čase se věnuje četbě knih a hře na klavír.  V budoucnu zvažuje práci klinického psychologa, přesto zatím není ještě plně rozhodnut, čemu se bude věnovat. „Myslím, že psychologie je krásná v tom, že se dá uplatnit v mnoha oblastech.“

Jaroslav 

Drobek
Jako policista pracuje přes 15 let 

u Policie ČR. Věnuje se preventivním 

aktivitám, kdy chodí do škol 

a školských zařízení přednášet 

o drogové problematice, trestně právní 

odpovědnosti mládeže a kyberšikaně. 

V rámci svého působení u policie se 

věnuje také problematice domácího 

násilí. Miluje sport téměř ve všech jeho 

podobách a v současné době studuje 

třetím rokem filozofii na katedře 

filozofie FF OU.



Te manušes cirden zoraha kijo 
lačhipen, na paťal, kaj oda lačhipen. 
— Vnucuje‑li se dobro člověku násilím, nevěří, že je to dobro.

Nane love, nane paťiv.
—Bez peněz není úcty.

Rom Romeske te 
merel na dela.
— Rom Roma umřít nenechá.

So bareder bukľa pro dumo, 
mek sa goreder bangestar asal.
— Čím větší hrb na zádech, tím víc se posmívá 
mrzákovi.

Ko nane zoralo andre peste, sajekh 
chal choĺi pre avreste.
— Kdo není vnitřně silný, stále si vylévá zlost na jiném.

Feder goďavereha bara te phagerel, 
sar dilineha bokheľa te chal.
— Lepší je s moudrým roztloukat kamení, než 
s hlupákem jíst buchty.

Odadženo mardo, so hino čoro, 
oda mek goreder, so hino korkoro.
— Zle je na tom ten, kdo je chudý, ještě hůř ten, 
kdo je sám.

Sakone manušes 
e učhaj hin kaľi.
— Každý člověk má tmavý stín.

Jekha bandurkaha the 
šeldžene šaj pen ulaven.
— O jeden brambor se může podělit 
i sto lidí.

Kaj e giľi šunďol, 
odoj lačhedžene.
— Kde je slyšet píseň, tam jsou dobří lidé.

Te gadžo sikhľiľahas le 
Romestar buter leskero 
lačho, Rom na sikhľiľahas 
le gadžestar ajci 
leskero nalačho.
— Kdyby se gádžo více učil od Roma to dobré,
Neučil by se Rom od gadža jeho špatnosti.

Khul na garuveha - šaj les 
učhares the kaľa staďaha.
—  Hovno neschováš, i když ho přikryješ cylindrem.

Nane čhave, 
nane bacht.
— Nejsou děti, není štěstí.
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jaro 202129 O love phundraven o svetos, 
aľe phanden andre o jilo.
— Peníze otvírají svět, ale zavírají srdce.

Phares hin te merel, 

te dživel mek phareder. 
— Umírat je těžké a žít ještě težší. 

Našťi džives maškar o manuša,  
te na džanes te odmukhel.
 — Neumíš‑li odpouštět,  nemůžeš žít mezi lidmi.

Ma dikh pre morči, 
aľe pro jilo.
— Nehleď na barvu kůže, ale na srdce.

Čoro nane oda, so les ňič nane, aľe 
ada, so keci dikhel, ajci kamel.
— Chudý není ten, který nic nemá, ale ten,  
který chce všechno, co vidí.

› sesbíral Tomáš Novotný
› ilustrace Helena Hankeová
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akademiků…
? Jaká je vaše zkušenost se 

studenty se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním?

Zeptali 
jsme se 

Mám bohatou zkušenost, pokud jsem vedla výuku, 
téměř v každém ročníku studovali studenti s různým 
znevýhodněním. Fakulta i KHI jim vycházela maximálně 
vstříc v podmínkách studia (např. zkoušení – písemné či 
ústní apod.). Příkladem úspěšného ukončen studia je např. 
studentka latiny s velmi těžkým fyzickým handicapem, 
s níž docházela na FF její maminka v roli osobní asistentky 
(na jméno si už nevzpomenu). Absolvovala dokonce 
i náročné zahraniční exkurze (např. Řím, tuším 2016 nebo 
2017). Při snaze vyhovět odůvodněným požadavkům jsem 
často spolupracovala s paní Janou Bolkovou – referentkou 
pro třetí roli Filozofické fakulty OU.

Na VŠ jsem měla dva studenty v rámci programu 
centra Pyramida, jeden byl velmi snaživý, chodil na 
konzultace a zvládl zkoušku dobře. Druhého jsem 
se trošku obávala, měl výraz, který ve mně vyvolával 
strach, proto jsem byla vůči němu shovívavější. 
Kolegové z muzea a archivu mi však tvrdili, že byli 
schopni vykonávat pouze mechanickou práci, na 
kterou lze zaměstnat osoby bez VŠ vzdělání.

Různá – setkávám se jak s bojovníky, kterým 
fandím a držím jim pěsti, ale bohužel také 
s flákači, kteří své znevýhodnění často používají 
jako štít před nároky studia a v horším případě 
hrají na soucit. Znevýhodněním myslím hlavně 
fyzický hendikep.

Již jako pedagog na SŠ jsem 
nabyl vícero zkušeností se 
znevýhodněnými dětmi, 
pokud měly doklady 
například od Pedagogicko‑
psychologické poradny 
nebo neuměly dostatečně 
česky, vždy jsem se to 
snažil zohlednit.
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Domnívám se, že náš vzdělávací systém umožňuje 
adekvátní vzdělání všem osobám se státní 
příslušností ČR, co se týče cizinců, nemám 
zkušenost. Co se týče romského etnika, tak vím, že 
na řadě škol v centru Ostravy (Nádražní), Slezské 
Ostravy (Kamenec) je značné zastoupení Romů, 
někteří pedagogové si s tím dokážou poradit, 
někteří – i naši absolventi – od toho utekli. Když jsme 
zvažovali přemístění vnuka na jinou ZŠ, byl to faktor, 
který rozhodl o setrvání na stávající škole, neboť na 
těch dalších jsme předpokládali ještě větší příležitost 
pro šikanu dítěte, které se mírně odlišovalo (ADHD, 
neurologický problém). Problém šikany některé školy 
neřeší, byť k tomu existují vhodné nástroje.

Domnívám se, že český vzdělávací 
systém v současnosti stále ještě není 
nastaven na rovné příležitosti občanů 
ČR i zde žijících cizinců. Ačkoliv 
například dokumenty MŠMT na tento 
problém pamatují, praxe bývá odlišná. 
Průzkumy ukazují, že zvýhodňuje 
děti rodičů s finančním, sociálním 
a kulturním kapitálem, respektive děti 
z velkých měst.

Podle mého soudu je 
obecně nastaven na 
„šanci pro všechny“, ale 
nepočítá s nestandardními 
situacemi a výjimkami – 
takové jedince bohužel 
vylučuje a neposkytuje 
jim ani záchrannou síť, 
ani odrazovou plochu pro 
návrat do systému.

Máte nějak osobně stanovena kritéria, 
která určují hranici, kdo je ještě vhodný 
pro přijetí na VŠ a kdo nikoliv?  

Taková osobní kritéria 
nemám, řídím se 
fakultními/katedrovými 
požadavky na přijetí.

Domnívám se, že by vždy měla být dána, 
a hlavně respektována minimální kritéria 
oboru, která znamenají naplnění jeho kurikula. 
Tedy např. běžný učitelský program filologie 
nemůže studovat člověk, který je němý nebo trpí 
sociální fobií, pokud nejde o specializovanou 
variantu studia; u studenta chirurgie zase 
musím předpokládat, že není hematofobik apod. 
V tom jsem možná staromódní a sobecký, ale 
měli bychom myslet více než na naše studenty 
a uspokojení jejich přání na naše absolventy 
a nás a naše děti jako jejich klienty. 

Samozřejmě jsou to především zájmy samotného 
studenta, jeho píle odpovídající schopnostem. Dobrá 
spolupráce školy s ním i s rodiči – není možno vyhovět 
například žádostem o úlevy při hodnocení výsledků 
studia, neodůvodněným stížnostem apod. I takové 
zkušenosti máme – paní Bolková o tom ví své. 
Rozumové předpoklady uchazeče pro úspěšné 
absolvování studia, související i s kvalitou jeho přípravy 
na přechod do dalšího stupně vzdělávání. Tento 
problém se týká zejména studentů ze znevýhodněného 
prostředí, kterým často chybí nejen motivace, ale 
i potřebné znalosti. V té souvislosti mne napadá, že by 
bylo dobré uvažovat o nějaké podobě nultého ročníku, 
jenž by jim umožnil si tyto znalosti osvojit.

Domníváte se, že český vzdělávací systém je nastaven 
tak, aby měl každý občan ČR i zde žijící cizinec šanci 
na adekvátní vzdělání??

?

Kritéria pro přijetí se stále 
snižují v závislosti na 
finanční výhodnosti, tak to 
příliš ovlivnit nemůžeme.

Myslím, že jsou 
adekvátní, i když blíže 
znám jen poměry na OU.
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V době, kdy zprávy o covidu 

přehlušují všechno ostatní, 

jsme se děkana Filozofické 

fakulty doc. Roberta Antonína 

zeptali, jak se fakulta staví 

k problémům spojeným 

s lidskými právy, ať už se 

porušují u nás či v zahraničí. 

Kde začíná a končí občanská 

odpovědnost univerzit 

a v jakých okamžicích a proč 

intelektuální elity stále 

přešlapují na místě. 

stínu
do veřejného prostoru 

Přestaňme se bát 
vlastního

a vstupme názorově 

› text Nela Parmová
› foto Nela Parmová
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Univerzita zdaleka není jen 
vzdělávací institucí, mimo 

vzdělávání a vědeckou činnost 
by také měla nějakým způsobem 
zasahovat do veřejného prostoru, 
měla by být nositelem hodnot. Jaké 
hodnoty to jsou a jak se nám daří 
přenést je do veřejného prostoru?

Na jedné straně je odpověď jednoduchá: 
univerzity, respektive členové 
akademických obcí, mají být nositeli 
hodnot spojených s fungováním 
demokratické, otevřené společnosti. 
Mezi ty základní patří respekt k pluralitě 
i jinakosti, prosazování zásad svobody, 
a to nejen svobody vyjadřování, rovnosti 
lidí, boj s předsudky a permanentní snaha 
o posouvání hranic lidského poznání na 
základě kritických vědeckých metod. 
A teď přijde to těžké: Úsilí dosahovat 
a vlastním jednáním uvádět v život 
uvedené hodnoty nutně vede akademičky 
a akademiky, a o to více reprezentanty 
univerzit či fakult, k otázce, do jaké míry 
mají právo využívat svého postavení 
a ovlivňovat mínění ve veřejném 
prostoru. Uvědomují si totiž, že i přes 
veškerou snahu o objektivitu jsou jejich 
názory právě a pouze jejich názory, a že 
jejich protlačování do veřejného prostoru 
je v rozporu s řadou uvedených hodnot. 
Děkani a reprezentanti univerzit či fakult 
obecně to mají složitější v tom, že jejich 
vyjádření navenek reprezentuje celou 
fakultu či univerzitu, avšak každý soudný 
děkan si uvědomuje, že jeho mínění není 
nikdy totožné s míněním všech, které 
zastupuje.

Například já v sobě stále řeším 
otázku, nakolik je korektní vstupovat 
do veřejných debat z pozice, kterou 
v současné chvíli na univerzitě mám. 
Současně cítím povinnost tak činit. 
V obecné rovině, je to paradox a zákeřná 
past, do které se, myslím, intelektuální 
elity po listopadu 1989 v ČR samy lapily. 
Není divu, že se ve veřejných debatách 
již řádově deset let často zmiňuje 
selhání intelektuálních elit. Není divu, 
že této situace využili populisticky 
orientované politické síly k vytvoření 

obrazu společnosti rozdělené mezi 
(nejen) pražskou kavárnou a ostatními 
„normálními“ lidmi. Vnímám to tak, 
že bychom se konečně měli přestat bát 
vlastního stínu a do veřejného prostoru 
vstupovat, samozřejmě kultivovaně 
a s nejlepším svědomím. A pokud se 
budeme mýlit? No to je přeci lidské.

Uvedl bys nějaký konkrétní 
příklad, kdy měly elity 

vstoupit do veřejné debaty?
Neměly z ní nikdy vystoupit. Situace 
po roce 1989 byla v tomto ohledu 
poznamenána obavou těch intelektuálů, 
kteří nevstoupili přímo do politiky, ale 
nadále setrvali např. na univerzitách, 
případně na nich mohli opět (či konečně) 
svobodně pracovat, obavou z případné 
stigmatizace ze stranickosti či nedostatku 
nadhledu a apolitičnosti. Byl to přirozený 
důsledek snahy distancovat se od 
způsobu, jímž komunistická totalita 
zneužívala akademickou půdu pro šíření 
své ideologie. Odborníci – a platí to 
především pro zástupce humanitních 
věd, typicky pak pro historiky – se až na 
výjimky z veřejného prostoru vytratili. 
Dnes se to humanitním vědám vrací jako 
bumerang v neustálém zpochybňování 
jejich významu pro společnost.

Mají univerzity dostatečné 
nástroje ovlivnit veřejnou 

debatu? Je univerzitám nasloucháno 
ze strany veřejnosti či politiků?
K první otázce: ano, v globalizovaném 
masmediálním světě je má každý. 
Nejdůležitější je však invence, prostě 
nápad, jak své názory do společnosti 
srozumitelně šířit, přizpůsobovat 
informační kanály cílovým skupinám 
atd. Mnohdy však přešlapujeme na 
místě v obavách z vlastní nekorektnosti, 
nedostatečnosti argumentů, z veřejného 

selhání, nevykročíme. Částečně tak 
odpovídám i na druhou otázku, že pro 
veřejnost jsme mnohdy nesrozumitelní – 
právě proto, že se bojíme prezentovat 
laicky přívětivé shrnutí našich příliš 
detailních odborných úvah. Co se 
politiků týče, je to v lecčem podobné, 
jako v případě veřejnosti, i politik 
potřebuje především srozumitelné 
shrnutí konkrétních závěrů a stanovisek. 
Potřebuje jasného partnera, který je 
uznávaný vědeckou komunitou, ale 
je i viditelný ve veřejném prostoru. 
Takových lidí mají české univerzity, 
respektive vědecká komunita, poměrně 
málo, a pokud jsou, mnohdy o interakci 
s politickou reprezentací příliš nestojí.

Univerzita momentálně 
podporuje běloruské studenty, 

jak se ta podpora projevuje a je 
taková podpora i pro další studenty, 
například z Ukrajiny?
Podpora studia běloruských studentů 
na OU je napojena na obecnější rámec 
postoje české diplomacie k vývoji 
v Bělorusku a má konkrétní podobu 
jasně cílených stipendií. Pokud jsou 
mé informace aktuální, bavíme se 
o studentech v řádu desítek a fakulta se do 
této aktivity v rámci univerzity zapojuje 
suverénně největší alokovanou částkou. 
Lze samozřejmě vést akademickou 
debatu o tom, v jakých zemích ve světě je 
stejná či horší situace než v současném 
Bělorusku, a zda podpořit i studenty 
z těchto zemí atd. V důsledku bychom 
s nejvyšší pravděpodobností došli 
k závěru, že by na takovou pomoc 
nestačily ani spojené stipendijní fondy 
všech českých vysokých škol. Nechtějme 
spasit svět komplexními globálními 
zásahy v jeden moment – z takových 
snah se v dějinách vždy rodili jen noví 
diktátoři, nové systémy strachu. Pomoc 
vysokých škol běloruským studentům 
je dílčím, konkrétním a v zásadě 
skromným krokem, avšak s potenciálem 
velké symbolické hodnoty, potenciálem 
přenesení tématu dodržování lidských 
práv v Bělorusku i do českého veřejného 

(?)

(?)

(?)

(?)

Zástupci 

humanitních věd 

se z veřejného 

prostoru vytratili

 »
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prostoru – jenže tento potenciál zůstal 
ležet na zemi, protože, kdo o této pomoci 
ví v časech covidu?

Čína a Rusko patří k zemím, 
které otevřeně porušují 

lidská práva, není trochu pokrytecké 
přijímat studenty z těchto zemí 
a navazovat spolupráci s tamními 
univerzitami? Odmítání studentů 
z těchto zemí je přitom pro 
univerzity v zásadě jediná možná 
forma protestu. Jak bychom se měli 
k tomuto problému jako univerzita 
podle tebe postavit?
„A komu tím prospějete, co?“… Ale 
teď vážně. Problém podle mě stojí 
přesně naopak. Odmítáním studentů 
z jmenovaných zemí poškodíme pouze 
a jen samotné studenty. Brali bychom 
si je vlastně jako rukojmí, to by nebylo 
jistě dobře. Společenský systém tvoří lidé 
a antagonismus vůči „jinému“ je živen 
neznalostí „jiného“. Pro mladé lidi ze zemí 
s nedemokratickým zřízením je studium 
v ČR či EU mnohdy iniciačním impulsem 
ke změně. Nezavírejme si tu cestu, 
protože jak jsem již řekl: systém tvoří lidé.

Čistě hypoteticky, kdo 
by z přerušení kontaktů 

vědeckých a výměnných tratil více? 
A přineslo by to podle tebe kýžený 
efekt?
Nevím, jaký ekonomický či vědecký 
efekt má současná vědecká spolupráce 
pro zmíněné strany, protože nemám 
informace o všech segmentech 
mezinárodních aktivit české vědy. 
Každopádně, pokud se bavíme na úrovni 
vědeckých kontaktů, jejich přerušení 
bude vždy na úkor vědy samotné, na 
úkor lidí, kteří se jí zabývají. Cítíme‑
‑li se ohroženi braňme se na místech, 
kde k tomuto ohrožení dochází 
(např. kyberprostor, dezinformační 
kampaně atd.). Je na místě bránit se 
proti destruktivním aktivitám tajných 
služeb cizích států na našem území, ať 
již směřují vůči životům, ekonomice, 
nebo formě našeho státního zřízení 

a jeho fungování jako celku. Stejně tak 
je správné aktivně vzdorovat útokům, 
kterým čelíme v rámci Ruskem vedené 
hybridní války na frontách, kde se tyto 
útoky odehrávají.  Nestavme nové 
globální zdi. Slovy hudebního génia 
Stinga: We share the same biology/
Regardless of ideology/What might save 
us, me and you,/Is if the Russians love 
their children too.

Během migrační krize byly 
zejména Filozofické fakulty 

často nařčeny z vítání migrantů 
a ohrožování středoevropských 
hodnot a bezpečnosti. Co by si lidem 
s tímto názorem vzkázal?
Bojíme se toho, co neznáme. To by 
mohla být v zásadě odpověď na všechny 
tyto otázky. Nemyslím, že existuje 
něco jako specifické středoevropské 
hodnoty a pokud se bavíme o hodnotách 
evropských, ty tradiční, vedoucí do 
raného středověku, jsou založeny na 
křesťanských morálních zásadách – 
porušovaných mimochodem jejich 
nositeli od momentu, kdy byly 
definovány. Nemusím připomínat, 
že základní křesťanskou ctností je 
milosrdenství – v moderní Evropě je 
tato ctnost, pokud to domyslíš do konce, 
základem sociálního státu. Migrace má 
několik vzájemně propojených důvodů. 
Mezi základní patří politická, sociální, 
hospodářská nestabilita a dlouhodobé 
výkyvy, či proměny klimatu ovlivňující 
ne snad kvalitu, ale prostou možnost 
života.

K migraci docházelo, dochází a bude 
docházet. Problémem vlny, která na 
sebe strhla pozornost před pár lety, 
byla skutečnost, že šlo o skutečně 
masivní pohyb. Ten byl současně 
propojen s medializací problémů, které 

mají evropské státy s již usazenými 
„migrantskými komunitami“ a spolu s tím 
s narůstajícím strachem z islámského 
terorismu v Evropě. Propojení migrační 
vlny spuštěné roku 2015 s těmito 
sociálně ‑patologickými jevy v evropské 
společnosti eskalovalo v hysterii, na 
kterou jsme už více méně zapomněli – 
byla převrstvena pandemií. To je běžný 
proces, pokud by nepřišla pandemie, 
přišlo by jiné téma.

Jaký zaujímáš ty osobně postoj 
k migraci a uprchlické krizi?

Můj názor na migraci není nijak 
originální. Ostatně celá Evropa stojí na 
základech několika migračních vln v době 
raného středovku. Řešení nárazových 
masivních migračních vln, které mají 
tendence destabilizovat společnost na 
územích, do kterých směřují, spočívá 
v umění předejít jim, to znamená změnit 
podmínky v místě, odkud lidé odcházejí. 
Řešení problémů se zapojením těch 
migrantů, kteří se usazují v Evropě, 
spočívá v inovaci multikulturní strategie 
evropských zemí. Kdyby kdokoli věděl, 
jak zařídit jedno, nebo druhé, byl by to 
patrně budoucí nobelista.

(?)

(?)

(?)

(?)

Pro mladé lidi 

z nedemokratických 

zemí může být 

příchod do EU 

impulsem ke změně

 Δ

Knižní tip děkana FF OU  
Roberta Antonína: Francis Fukuyama 
– Politický řád a politický úpadek. Od 
průmyslové revoluce po globalizaci 
demokracie.  Praha 2018.

›
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byla motivující.
québecismů,

Vidina toho, že vytvoříme

slovník

Bývalé studentky katedry romanistiky 

FF OU Anežka Rajnerová a Kristýna 

Hlavicová sdílí své zkušenosti 

z výzkumu a práce na slovníku 

québecismů. Projekt byl uskutečněn 

díky Studentské grantové soutěži (SGS). 

Na výzkumu se podílely čtyři studentky, 

včetně Anežky a Kristýny, pod vedením 

doktorky Zuzany Honové a docenta 

{

}
Jana Lazara. Všichni členové týmu strávili 

několik dní v kanadském městě Québec, kde 

testovali slovník v praxi.  Mimo úspěšného 

SGS výzkumu si účastnice odvezly spoustu 

nezapomenutelných zážitků a každému 

doporučují zažít zahraniční studijní výjezd. 

› text Anna Břenková,  studentka  
                 2. ročníku sociologie 
 › foto Kristýna Hlavicová a Anežka Rajnerová

Zleva: Anežka Rajnerová, Kristýna 
Hlavicová a Tereza Petrová 

›



36rubrika >  

My ve světě, 

svět v nás  

Odkud přišla 
myšlenka zabývat se 

slovníkem québecismů?
AnežkA: Bylo to období, kdy pan docent 
Lazar navázal kontakt s profesorem 
Brunem Courbonem z Université 
Laval, povídal nám o tom, jak navštívil 
Québec a jak jsme v učebně společně 
diskutovali, došli jsme k tomu, že 
v Česku neexistuje překladový slovník, 
kde bychom nalezli québecké výrazy 
s jejich českými ekvivalenty. Téma nás 
zaujalo a pod vedením pana docenta 
Lazara a paní doktorky Honové jsme 
podali přihlášku do projektu SGS, který 
byl k naší radosti schválen a my se mohli 
pustit do práce. Do Québecu jsme jely, 
abychom slyšely tu pravou québeckou 
francouzštinu a nečetly o ní jen v odborné 
literatuře. Přece jen je lepší si vše zažít 
na vlastní kůži. Univerzita Laval nám 
poskytla volný přístup do knihovny, 
kterou jsme využily k dohledání dalšího 
québeckého slovníku. Na univerzitě 
Laval jsme měly také přednášku pro 
místní studenty, kterým jsme představily 
naši práci. Studenti byli zvídaví a na 
naši práci se nás doptávali. Pan docent 
Lazar s paní doktorkou Honovou tam 
měli také přednášku, kde představili 
náš projekt před profesory tamní 
univerzity. V Montréalu i Québecu 
jsme mezi místními prováděli také 
dotazníkové šetření, abychom zjistili, 
jestli námi vybrané výrazy rodilí 
mluvčí opravdu používají (ověřovali 
jsme pouze některé výrazy).

kristýnA: Cílem bylo vytvořit 
slovník québeckých slov, která jsou hojně 
používaná. Pro každý québecismus se 
vytvořil takzvaný „fiche terminologique“, 
který vždy obsahoval český i francouzský 
ekvivalent daného výrazu, poté 
kontext, četnost užití například na 
internetu (Google), v tisku apod.

Co byly největší 
těžkosti výzkumu?

AnežkA: Pro mě nejtěžší 
a nejzdlouhavější část byla první fáze, 
kdy jsme vybíraly výrazy, které do 

slovníku zařadíme. Slova jsme vybraly 
podle četnosti výskytu v québeckých 
slovnících, které jsme měly k dispozici 
(tištěné i online) + podle četnosti výskytu 
v québeckém tisku a na Google. Všechny 
čtyři jsme si společně musely najít systém 
výběru a zápisu, který bylo nutno dodržet, 
abychom se v práci neztratily. Pracovaly 
jsme online v Google dokumentech 
a musely jsme spolu často komunikovat. 
Naštěstí jsme si navzájem pomáhaly, 
a nakonec první fázi zvládly. Dále, při 
finálním zpracování hesel, bylo těžké 
dodržet jednotnost zpracování každého 
hesla (velká a malá písmena, kde uděláme 
tečku atp.), protože nikdo nesměl poznat, 
že hesla zpracovávali čtyři různí lidé.

Některé fáze byly náročnější, 
zvláště pak v období zkoušek, ale 
vidina toho, že vytvoříme slovník 
québecismů, byla motivující.

Jste s výzkumem  
spokojená?

AnežkA: Ono je fajn dělat práci u které 
nakonec vidíte výsledek. Slovník má 
své čestné místo v mé knihovničce.

Co byste poradila 
studentům, kteří uvažují 

o zahraničním výjezdu?
kristýnA: Poradila bych jim, aby se 
nebáli a vyjeli, protože je to skvělá šance 
poznat nová místa, lidi a něco nového 
se naučit. Samozřejmě by měli zvážit 
veškerá pro a proti, vybrat si univerzitu, 
vhodný obor a předměty, které by je 
bavily a obohatily. I díky projektu SGS 
a spolupráci na slovníku jsem mohla 
vyjet na jeden trimestr do Kanady 
a studovat na Université du Québec à 
Montréal, a to v rámci programu VIA. 
Zpočátku jsem se obávala, přece jenom 
je to daleko a netušila jsem, jak náročné 
bude studium, ale vše dopadlo lépe, 
než jsem si původně představovala.

Co Vás motivovalo 
k zahraničnímu studiu?

kristýnA: Mou motivací byla především 
nabytá zkušenost, věděla jsem, že na 

ty zážitky budu vzpomínat celý život. 
Přece jenom je to příležitost, která se už 
nemusí opakovat a byla by veliká škoda 
ji nevyužít. Také jsem si potřebovala 
zlepšit úroveň francouzštiny. Dřív 
jsem se trošku styděla, když jsem měla 
mluvit francouzsky, ale tam se člověk 
musí nějak domluvit, všechno si zařídit, 
takže po určitém čase se ostych ztratil.

Je kanadský styl výuky 
jiný než český?

kristýnA: Výuka na kanadských 
univerzitách je opravdu jiná než na těch 
českých. Studium není rozděleno na 
semestry, ale na trimestry. Vyučovací 
hodina trvala 3 hodiny, a tak studenti 
měli velký prostor k diskuzím. 
Skvělé bylo, že jsme se zapojovaly 
do různých workshopů, výsledky 
jsme pak odprezentovaly. Rozdíl 
je také v hodnocení, za každý úkol, 
práci, rozhovor nebo prezentaci jsme 
dostaly známku. Celkově je výuka více 
zaměřená na praxi a na komunikaci 
s ostatními studenty a s vyučujícím.

Jak na vás působil  
Québec?

kristýnA: Québec je město bohaté 
na historii i kulturu. Procházet se na 
podzim malými uličkami Québecu, 
ve který jsou různé obchůdky, mělo 
své kouzlo. Takovou dominantou 
Québecu, která mě zaujala, je 
rozhodně hotel Chateau Frontenac.

AnežkA: V Québecu vás zdraví jen 
francouzsky. Všichni quebečané, které 
jsme potkaly byli velmi příjemní, jen si 
bylo třeba zvyknout na jejich přízvuk, 
který je od toho francouzského dost 
odlišný (slyšíte v něm americký přízvuk).

Co jste získala ze 
studia v Québecu?

kristýnA: Zkušenost je to  
k nezaplacení, posunulo mě to dál  
jak po stránce jazykové, tak po osobní 
stránce. Vzpomínek a zážitků je opravdu 
mnoho, stejně jako přátelství, která  
trvají dodnes.

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

(?)

 Δ
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Slovník lze zakoupit v Univerzitním 
knihkupectví OU nebo si jej zájemci mohou 
zapůjčit ve studovně FF OU. 

Pohled na hotel Chateau Frontenac v Québecu

Univerzita Laval je  
jedna z největších 
univerzit v Kanadě, je 
to taková samostatná 
jednotka plná budov, 
součástí je samoobsluha, 
bankomaty, parčík, přímo 
do komplexu jede také 
autobus. Dominantou 
celého komplexu je tato 
budova, která vypadá jako 
kostel, ve skutečnosti je 
to sídlo Fakulty hudby 
a Filozofické fakulty.

Interiér Univeristé du Québec à Montréal

Tyto nádherné přírodní scenérie se nachází zhruba třicet 
minut od centra Québecu.

›

›

‹

›

›



38rubrika >

seznamte  

se s...

Jak vypadá můj běžný den?
Za poslední rok je to teda jeden velký 
stereotyp. Ale tak to teď máme asi 
všichni. Za pomocí maminky nebo 
asistentky ráno vstanu (bez pomoci to 
bohužel nejde), dám si kávu a začnu se 
věnovat práci. Právě teď je to bakalářka, 
nebo se učím na státnice a k přijímačkám. 
V dobách předcovidových, když bylo 
všechno normální, jsem ráno vyrazila na 
přednášky a strávila na fakultě většinu 
času. Ráda jsem si četla ve studovně 
nebo tam seděla jen tak a napsala jsem 
mamce smsku, ať mě vyzvedne později.

Nudit se neumím…
Nikdy jsem neměla pocit, že můj den 
je stereotyp a ani teď ho nemám (až 
na výjimky). Pořád se snažím být 

aktivní. Vážím si toho, když je můj den 
smysluplný, nesmí chybět dynamika. 
Škola, časté rehabilitace, účast na 
literárních akcích, politických kampaních. 
Hodně času jsem trávila s kamarádkou 
v kavárnách a toulkami po městě. Ani 
teď během pandemie nemám pocit, že 
bych se nudila. Hodně čtu, píšu, ještě 
měsíc zpátky jsem online doučovala. 
Občas se jdu projít. Odpoledne se dívám 
na české filmy a večer zase drtím otázky 
na státnice. Mám to štěstí, že mohu 
dělat to, co mě naplňuje, takže i proto 
nikdy neberu své dny jako stereotyp.

Těžím dobro z lepších dnů
V současné době mají lidi deprese 
z toho, že musí být během Covidu doma, 
a že musí trávit s někým druhým 

všechen svůj čas. My na vozíku to 
tak máme celý život. Bez pomoci se 
nedostanu na tramvaj, neobleču se, 
nevstanu z postele ani si nedojdu na 
toaletu. Rozhodně ale z toho nemám 
deprese, snažím se v horších dnech 
co nejvíce těžit z těch dobrých.

Start s překážkou
Není to vždy jednoduché, i cesta za 
vzděláním byla trnitá. Od mala mi lékaři 
říkali, že nezvládnu do ruky chytit 
ani tužku, natož s ní něco psát. Tím, 
že jsem v dětství trávila dost času na 
operačním sále, tak jsem si budovala 
(aniž bych o tom věděla) silný vztah ke 
knihám. Ty jiné světy mě fascinovaly. 
To, že můžu zažít cokoliv, a přitom ležím 
s rozsekanými kostmi a s kapačkou 

Můj život na kolečkách 
Margarita Fotopulu – studentka, básnířka, 
politička a velká optimistka :)

[
[
› text Margarita Fotopulu, studentka  
                 3. ročníku českého jazyka  
                 a literatury 
 › foto Ivana Krištofová 
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v ruce. Taky jsem si z literárních hrdinů 
dělala nové kamarády. Postupem času 
jsem začala i psát – rukou, takže lékařům 
prognózy nevyšly. Díky včasným 
operacím jsem mohla nastoupit na 
základku a být v běžném kolektivu.

Honba za vzděláním
Přihlásila jsem se na střední chemickou 
průmyslovku, ale chemie mi vůbec 
nešla. Na druhou stranu dneska to 
vnímám jako zajímavou zkušenost 
a ráda na všechny učitele vzpomínám. 
Právě tam mi došlo, že bych se vážně 
chtěla věnovat češtině, a že miluju 
literaturu. Co se týká spolužáků, měla 
jsem celou dobu štěstí. Nikdy jsem 
nezažila žádnou šikanu, spíš naopak.

Když se podávaly přihlášky na 
VŠ, měla jsem jasno! Je úžasné, že si 
můžu plnit sen.

Literatura – láska 
na první pohled
Kromě toho, že ráda čtu (především 
českou tvorbu) se už pěkných pár let 
věnuji vlastnímu psaní. Píšu básně 
a opravdu mě to hodně baví. Na střední 
škole jsem měla vynikající češtinářku, 
která mi pomohla vydat básnickou sbírku. 
Byl to pro mě úžasný start. Za poslední 
rok a půl jsem se dala na volný verš a pár 
mých básní vyšlo v časopise Protimluv. 
Taky moc ráda chodím do přírody a fotím 
stromy. Možná v té přírodě hledám 
inspiraci nebo tu na půl ztracenou 
svobodu, kterou mi vzal můj hendikep, 
těžko říct. Jsem ale taky všude známý 
kavárenský povaleč. Baví mě sledovat tu 
atmosféru a lidi kolem. Bez kávy ani ráno!

Jasné plány do budoucna
Už dneska vím, že se chci věnovat 
literatuře. Je mi celkem jedno, 
jestli budu zalezlá někde v knihovně, 
v nakladatelství nebo se mi podaří 
v budoucnu učit. Na tom až tak nezáleží, 
pokud se budu držet svého oboru, budu 
opravdu spokojená. Chtěla bych založit 
literární festival, ale to bude náročné, 
protože Ostrava už má vytvořené velice 

dobré literární zázemí, ať to jde o literární 
festival Inverze, Protimluv fest nebo 
Měsíc autorského čtení (MAČ), na 
kterém se Ostrava podílí, a další. Sním 
o tom, že vydám další básnickou sbírku, 
na to se opravdu hodně těším!

„Srdečně přijat, každým 
odmítán“ (F. Villon)
Nedávno se mě někdo ptal, jestli se 
cítím být více studentkou, básnířkou 
nebo političkou. Myslím si, že z každého 
kousek, protože ani bez jedné věci 
nemůžu být. Mám pocit, že jsem musela 
v životě tvrdě bojovat a hodně lidem 
dokazovat, že právě já na to mám, abych 
byla tam, kde jsem teď. Vždycky se najdou 
lidi, kteří mi hodně fandí a obdivují mě 
a pak se najdou hejtři, pro které má snaha 
nic neznamená, jen proto, že nemám 
v pořádku tělo a potřebuji pomoct.

Poezie je lepší svět
Když jsem se poprvé podívala trošku 
do komunální politiky, myslela jsem, 
že konečně udělám něco velkého, co 
všem dokáže ulehčit život. Pak jsem 
zjistila, že to nebude tak jednoduché. 
Napadlo mě, že bude lepší tu absurditu 
světa vyjadřovat v poezii. Od toho přece 
ty básně odjakživa jsou. Nejvíce mi 
sedí být studentkou a básnířkou.

Kde se cítím doma
Když jsem před čtyřmi lety 
nastupovala na univerzitu, měla jsem 
strach, jak se na mě budou dívat profesoři, 
docenti a taky spolužáci. všichni 
mě ale přijali výborně, zapadám do 
kolektivu. Tvořím jeden z podstatných 
dílků mozaiky. To jsou přesně chvíle, kdy 
moji osobnost neurčují čtyři kolečka, tam 
ten vozík neexistuje, jsem jen já! Někdy 
jsem hodně naměkko, když mi někdo 
z vyučujících řekne, že bojuju se životem 
statečně. Vždycky jsem dojatá, takové 
uznání se totiž neslyší často. Užívám si to.

Otevřená mysl se cení
Co taky vnímám jako dobrou věc je, 
že nám spoustu vyučujících otevírá 

mysl, abychom nestáli pevně přikovaní 
nohama na zemi, ale abychom získali 
křídla a odvahu přemýšlet o věcech, 
o literatuře, o životě a o přístupu k němu 
trochu jinak. To mám moc ráda, velice 
často o tom dlouho do noci přemýšlím.

Předsudky, které bolí…
Mám dětskou mozkovou obrnu (pro 
upřesnění: je způsobena silným 
krvácením do mozku obvykle hned 
po nebo při porodu). Mám zasaženy 
všechny čtyři končetiny a pociťuji silné 
svalové napětí. Když ten název někomu 
řeknete, většinou si každý představí 
slintajícího, nemluvicího člověka, jehož 
mentální úroveň je velmi slabá. Je to 
i tím, že každý z nás má různé deformity. 
To svalové napětí kroutí ruce, prsty 
a tak. Já mám to štěstí, že mám intelekt 
zcela v pořádku a také, že zmíněné 
svalové napětí není tak silné, že by ho 
hned každý viděl. Přesto ho ale mám. 
Díky němu pomaleji píšu, nedokážu 
si něco podat, když mi to spadne 
a jsem mnohem rychleji unavená. 
Setkávám se s tím, že mi hodně lidí na 
veřejnosti (třeba v obchodě) kvůli těm 
deformitám tyká. To je jeden předsudek, 
že mě mají hned za „mentála“. Když se 
mnou mluví někdo cizí, tak v podstatě 
mluví na mou asistentku, ne na mě, 
jako bych tam ani nebyla. Nejlepší je 
vždycky ten moment, když jim spadne 
překvapením čelist se slovy: „Jéé, ona 
mluví?“ Kdysi mě to uráželo, teď se 
tím upřímně bavím. Nejhorší jsou ale 
ty předsudky, které vezmete vážně. To 
vás psychicky úplně podlomí. Jednou 
jsem to udělala a dostávala jsem se 
z toho opravdu hodně dlouho. Díky 
Bohu, je to za mnou! Poslední konkrétní 
předsudek, se kterým se svěřím, bude 
ten nejnovější. Slyšela jsem od někoho, 
že budu špatná matka už jen tím, že 
se při svém hendikepu rozhodnu být 
matkou. To je téma, které je ještě opravdu 
daleko, nejdříve musím vystudovat, 
mít titul a najít si práci a pak o tom 
mohu uvažovat. Jedno ale vím už teď, 
každá žena touží být matkou a já také.
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Katarína Millová se dlouhodobě zabývá 
vývojovou psychologií se zaměřením 
na celoživotní vývoj člověka, především 
longitudinálním výzkumem dospělých 
lidí s přesahem do psychologie osobnosti 
a sociální psychologie. Věnuje se různým 
aspektům úspěšného vývoje člověka a 
psychologickým dopadům významných 
životních událostí (životním tranzicím), 
včetně makrosociálních změn ve 
společnosti, které byly v psychologickém 
studiu vývoje člověka doposud 
mnohdy opomíjeny. Je autorkou nebo 
spoluautorkou několika kapitol v českých 
odborných knihách, například Psychologie 
osobnosti (Grada, 2010), Psychologie 
celoživotního vývoje (Karolinum, 2016), 
autorkou knihy Psychologie celoživotního 
vývoje: Uvedení do moderních teorií (Host, 
2012) a autorkou nebo spoluautorkou 
tuzemských i zahraničních 
článků. V minulosti působila také 

v Psychologickém ústavu Akademii věd 
ČR a na Masarykově univerzitě v Brně.

Knižní tip dr. Millové
Studentům i kolegům bych doporučila 
knihu od celosvětově uznávaných 
(nejenom) vývojových psychologů Lei 
Pulkkinen a Avshaloma Caspiho „Paths 
to successful development: Personality 
in the life course“ z roku 2002, která se 
zabývá různými aspekty úspěšného 
vývoje člověka. Ačkoli jde o odbornou 
literaturu, může být inspirativním 
zdrojem pro všechny lidi, které zajímá, 
jaké faktory jsou důležité pro pozitivní 
nebo optimální fungování v průběhu 
celého života. Jde o knihu, která mě 
osobně podstatně inspirovala v mém 
výzkumném zaměření, jelikož se 
opírá o poznatky longitudinálních 
výzkumů a snaží se o holistický přístup 

k problematice, tzv. přístup zaměřený 
na člověka. Zároveň je představitelkou 
jakéhosi „zlomu“ v psychologickém 
zkoumání vývoje člověka, který se po 
větší část 20. století zaměřoval spíše 
na kontinuum norma – patologie.

Sociologická cesta Beatrice Chromkové 
začala v Brně na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity, kde dostudovala 
doktorské studium v oboru sociologie. 
V sociálním výzkumu se pohybuje už 
dlouho, zabývá se především tématy, 
které se týkají problematiky populačních 
studií, rodiny a hodnotových proměn. 
K dalším výzkumným zájmům patří také 
oblasti blaha, zdraví a kvality života. Na 
dotaz na důvody, proč se zrovna těmito 
tématy zabývá, odpověděla: „Studium 
demografie nebo populačních jevů je 

důležité, protože nám umožňuje podívat 
se na to, jak se naše populace v průběhu 
času mění, co tyto změny způsobuje, jaké 
jsou vyhlídky do budoucnosti, atd.“

Kromě výše zmíněných oblastí, 
plánuje dr. Chromková blíže zkoumat 
společenské, občanské a politické 
hodnoty z perspektivy kulturní revoluce 
v postmoderních společnostech, 
religiozitu a mezigenerační transfer 
religiozity nebo kvalitu života dětských 
pacientů s chronickými onemocněními. 
Jedná se o značné množství problémů 

k průzkumu, ale pro dr. Chromkovou 
je typické, že nesetrvává jen u jediného 
tématu. Jak sama podotkla: „Je potřeba 
rozšířit svůj obzor a být otevřený 
novým výzvám a příležitostem.“ 
Je toho názoru, že mezioborová 
spolupráce je budoucností sociologie.

Knižní tipy dr. Chromkové…
Kdybych měla doporučit nějakou 
knihu ze sociologického oboru, šlo by 
o Dobrodružství náhodného sociologa, 

› Socioložka Beatrice-Elena 
   Chromková Manea, M.A., Ph.D. < 

› Psycholožka PhDr. Katarína 
   Millová, Ph.D. <
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Karel Střelec se už během doktorského 
studia začal věnovat problematice 
literatury a paměti, což je jeden z okruhů, 
kterými se nyní zabývá jako odborný 
asistent na katedře romanistiky. Zajímá 
ho velké množství metodologických 
přístupů, přičemž aktuálně zkoumá 
komparativní přístup, tedy literární 
podoby paměti v současných románských 
literaturách, především ve francouzské, 
které srovnává mimo jiné i s českou 
literaturou. Vedle toho zkoumá 
ztvárnění paměti postindustriálního 
prostoru ve francouzské próze, 
což je téma, které umožňuje lépe 
nahlédnout kulturní reflexi proměn 
moderní evropské společnosti.

Mimo to se jeho výzkum soustředí 
na vztah současné literatury a ideologií, 
který se s otázkami paměti, paměťové 
politiky a podobnými v mnohém 
překrývá. „Je pozoruhodné, jaké 
množství sociálně ‑kritických nebo 
přímo dystopických románů a novel, 
v nichž hrají politické ideologie negativní 
roli, nejen ve francouzském prostředí 

v posledních letech vzniklo. Jde o jakousi 
silnou vlnu knih reflektujících témata 
typu ohrožení individuální svobody či 
evropské identity, zejména pod vlivem 
konceptů, které Andrew Heywood ve 
své klasické práci označuje jako „nové“ 
ideologie 21. století – řadí sem mimo 
jiné ekologismus, multikulturalismus 
nebo náboženský fundamentalismus. 
Myslím, že tento směr bádání má 
velký potenciál a bude zajímavé 
dále zkoumat díla – s nadsázkou – 
novodobých Čapků a Orwellů,“ dodává.

Knižní tipy dr. Střelce…
Z odborné literatury bych poukázal 
na právě vydanou knihu Kapitoly 
z literárněvědné tematologie, která vznikla 
pod edičním vedením Petra Komendy 
a Richarda Změlíka. Svazek přináší čtenáři 
přehledové studie o vývoji tzv. Ženevské 
školy a v našem prostředí známější 
Tartusko ‑moskevské sémiotické školy. 
Především ale obsahuje výběr ze studií 
klasiků obou myšlenkových proudů, 

zásadních pro rozvoj tematické kritiky 
a literárněvědné tematologie. A beletrie? 
Vybrat jen jedno dílo je také nesnadné, 
nicméně v poslední době mě potěšila 
kniha Jana Němce Možnosti milostného 
románu. Je to krásná postmoderní hříčka, 
občas vážná, občas rozverná. Ale vnímám 
ji hlavně jako generační svědectví 
o současné mladé generaci, svědectví 
zároveň prodchnuté úvahami o kultuře 
a literatuře. Tedy můj tip, pro studenty 
filologie a literatury obzvláště.

› Literární vědec Mgr. 
Karel Střelec, Ph.D. <

kterou napsal Petera L. Berger. Je to taková 
„univerzální kniha“, jak pro začínajícího, 
tak pro erudovaného sociálního vědce. 
Jeho příběh, jak se stal sociálním vědcem, 
je plný vtipných příhod, vzpomínek 
a postřehů, které mě nutily se zamyslet 
nad vlastní cestou k sociologii a sociálním 
vědám. Nesrovná se se žádnou z jeho 
odborných knih. Další knihy, které bych 
doporučila a netýkají se akademického 
světa, jsou: Fiesta: The sun also rises, 
A wild sheep chase, Podzim patriarchy, 
Láska za časů cholery, Z Izrastiny s láskou 
a další. Ten seznam by byl nekonečný.

Čtení je pořád v módě bez ohledu na to, 
jestli je v elektronickém nebo papírovém 

formátu. Ale držet knihu v rukou a cítit 
její vůni se ničemu nevyrovná. Existuje 
dostatečné množství důvodů, proč se 
nám všem – studentům a akademikům, 
knihy vyplatí číst. Tyto důvody jsou 
podstatnější než to, jestli je „in“ číst: 
rozšiřují náš pohled na svět kolem, 
pomáhají nám najít nové vzorce v životě, 
zlepšují kognitivní dovednosti, pomáhají 
nám lépe rozumět světu a problémům ve 
společnosti, ve kterém žijeme. Pro nás 
jako studenty a akademiky jsou knihy 
zdrojem znalostí v oboru, ve kterém 
se pohybujeme (ale nejen to – širší 
perspektiva je žádoucí). A někdy jsou 
knihy i způsob, jak uniknout z reálného 

světa, upozadit každodenní problémy, 
nebo naopak hledat jejich řešení.
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jako hybná síla

Vzdělání – společnost – hospodářství 

je nová publikace dr. Petra 

Kadlece z Centra pro hospodářské 

a sociální dějiny FF OU, která 

vznikla v rámci autorem řešeného 

projektu podpořeného Grantovou 

agenturou ČR. Autor v ní sleduje 

proces profesního vzdělávání 

v Předlitavsku od poloviny 19. století 

do roku 1914, tedy v období, kdy 

společnost procházela významným 

transformačním procesem v moderní 

společnost, takovou, jakou ji 

v podstatě známe dnes. Na vzdělání 

se v této souvislosti dívá jako na jeden 

z klíčových faktorů, který k tomuto 

procesu významně přispěl. 

moderní a konkurenceschopné

společnosti

Vzdělání 
rubrika >

seznamte  

se s...

› text Nela Parmová
› foto Nela Parmová
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Publikace je zajímavá především svou 
koncepcí, protože propojuje témata, 
která byla doposud zkoumána oddělně. 
Nesleduje úzce vymezené dějiny školství, 
ale zachycuje proces vzdělávání v širších 
historických souvislostech, všímá si 
příčin a důsledků, dívá se na vztahy mezi 
státní správou, samosprávami, profesními 
sdruženími a školami, mezi vzděláváním 
a mimoškolskými aktivitami, ale také na 
jejich společenské, hospodářské a kulturní 
zázemí. „Já jsem zaměřením sociální 
a částečně i hospodářský historik, což 
se patrně v publikaci silně odráží,“ uvádí 
Petr Kadlec. Pokud tedy někdo očekává 
podrobný výklad o dějinách rakouského 
profesního vzdělávání, bude patrně 
zklamán. Nicméně i zde jsou přehledně 
uvedeny vývoj a skladba škol, podmínky 
a okolnosti vzniku jednotlivých ústavů 
a jejich hlavní smysl a účel v daném 
regionu. Autor si však pro výzkum 
vymezil širší hranice (předlitavskou 
část habsburské monarchie), a i díky 
tomu se jedná o poměrně rozsáhlou 
monografii, která vše výše uvedené 
zasazuje do širšího kontextu.

Na příkladu Rakouského Slezska 
a srovnáváním mezi jednotlivými regiony 
Předlitavska autor ukazuje okolnosti, 
které se podílely na vytvoření moderní 
profesně vzdělávací infrastruktury, 
a jež se v konečném důsledku přičinily 
i o myšlenkový posun tehdejší 
společnosti, která musela překročit 
některé myšlenkové bariéry a pochopit, 
že vzdělání patří k hlavním pilířům 
prosperity celé společnosti. Výše uvedené 
se týká především vzdělávání dívek, 
čemuž je věnována jedna celá kapitola, ale 
týká se to například i nižších sociálních 
vrstev, které do té doby nechápaly 
vzdělání jako prostředek sociální mobility.

Druhá polovina 19. století je 
obdobím, kdy se formují školy 
pro přípravu řemeslníků a jiných 
výdělečných povolání pro chlapce 
i dívky. Vznikají nové řemeslnické 
obory, dochází k profesionalizaci řady 
odvětví a služeb. Formují se například 
obory pro oděvnictví, kde se postupně 

dominantně uplatňují ženy, ale také 
obchodní a kupecké školy, agrární 
učiliště a další. Dochází k přípravě 
kvalitního úřednického aparátu. V této 
souvislosti si publikace všímá i postupné 
proměny skladby žáků, pozornost 
věnuje změnám v učebních plánech, 
sleduje reakce vzdělávacího systému 
na tehdejší potřeby hospodářství, 
trhu práce a obecně společnosti.

Nový pohled na dějiny 
profesního vzdělávání
„Je zajímavé, že kvalitativní proměna 
profesního vzdělávání vycházela 
z přirozených potřeb samotných 
živnostníků, obchodníků, obecních 
a zemských samospráv, konkrétních 
podniků a dalších, kteří si uvědomovali 
potřebu změny a investic do vzdělání. 
Mimo jiné proto, aby stačili držet krok 
se zahraniční konkurencí. Právě od 
nich vzešel důležitý impuls pro státní 
správu, která na jejich výzvy zareagovala, 
nicméně narážela na předsudky 
a stereotypní myšlení části společnosti, 
zejména té venkovské, což celý proces 
zbrzďovalo. Na začátku 20. století už 
ale byla situace v tomto ohledu výrazně 
odlišná,“ přibližuje autor okolnosti 
a dodává, že principiálně se situace 
druhé poloviny 19. století v mnohém 
dá přirovnat k dnešku. Z toho vyplývá, 
že publikace není jen zúženým 
pohledem na rozvoj školství, ale 
komplexně ukazuje počátky školského 
a vzdělávacího systému v souvislosti 
s hospodářskými i společenskými 
změnami v celé Evropě. „Například 
Francie nebo Německo byly v tomto 
ohledu popředu a v danou chvíli 
posloužily dalším evropským státům, 
ve vztahu ke vzdělávání, jako vzor. 
Rakouský státní aparát si uvědomoval 
nutnost zvýšení legislativního, 
organizačního a finančního angažmá 
na poli profesního vzdělání. I proto 
neváhal využít zahraničních 
inspirací, což budování moderní 
profesně vzdělávací infrastruktury 

výrazně urychlilo a zajistilo jí do 
první světové války patřičnou kvalitu. 
Uvedené je pak důvodem, proč na 
organizaci profesního vzdělávání 
navázaly po roce 1918 státy vzešlé 
z rozpadu monarchie, Československo 
nevyjímaje,“ doplňuje dr. Kadlec.

„V mnohém navazuji na práce 
svých zahraničních i českých kolegů, 
například Josefa Grubera, Zdeňka 
Černohorského, Charlese Daye, Josefa 
Schermaiera či Karla J. Westritschniga. 
Koncepcí a celkovým pojetím se od 
svých předchůdců ale výrazně odlišuji,“ 
dále vysvětluje. V dalším výzkumu by 
rád na svou práci navázal a zaměřil se 
na komparaci zalitavské a předlitavské 
části a ve vztahu k obchodnímu 
vzdělávání zpracoval habsburskou 
monarchii jako celek a vytvořil tak 
ucelenější představu o způsobech 
profesní přípravy nejrůznějších kategorií 
obchodníků a úředníků, tedy tématu, 
které na své zpracování teprve čeká.

Vzdělání 

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.  

působí v Centru pro hospodářské 

a sociální dějiny Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity, kde 

přednáší hospodářské a sociální 

dějiny vzdělanosti. Dlouhodobě 

se věnuje sociálním dějinám 

českých zemí 19. a první poloviny 

20. století, především v souvislosti 

s dějinami vzdělanosti, židovské 

populace a  česko‑německými 

vztahy. K těmto tématům publikuje 

pravidelně v odborných periodikách 

v České republice i v zahraničí. 

Je autorem monografie o skladbě 

středoškolských studentů ve druhé 

polovině 19. a na počátku 20. století 

(2013), spoluautorem publikace 

věnované národnostní statistice 

v českých zemích 1880–1930 (2016) 

a vysokoškolského učebního skripta 

k hospodářským a sociálním dějinám 

českých zemí do roku 1989 (2018).
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Dvoujazyčná publikace se zabývá propagací kultu Panny Marie Čenstochovské na 
Moravě a v českém Slezsku. Kniha vychází zejména z literárních a vizuálních pramenů, 
ale také z kontextu barokního poutnictví. Část knihy obsahuje rozměrný obrazový 
katalog a více než šest desítek českých a polských poutních písní s plně editovanými 
a komentovanými texty. Většina z těchto pramenů dosud nebyla zveřejněná. Publikace 
je výsledkem mezioborového projektu založeného na dlouholetém archivním, 
muzejním i terénním výzkumu autorů.

Universytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Ostravská univerzita, 2020

Dvoudílná publikace je rozsáhlou syntézou významného období našeho regionu, 
kdy se tradiční společnost v důsledku modernizačních procesů přetvářela v moderní 
občanskou společnost. Monografie přináší analýzu v oblasti hospodářství, 
zemědělství, v peněžnictví, sleduje nástup a rozmach průmyslové výroby v širším 
kontextu evropských dějin. Zachycuje rozvoj dopravy, bankovnictví, roli šlechty 
v době modernizace, rozvoj a proměny samospráv, ale i třeba spolkový život 
nebo utváření městského prostoru. Významná část je věnována také vzdělávání 
a demografickým změnám. Z pohledu mikro dějin přináší tato publikace mnohdy 
zcela nové poznatky či přehodnocuje některé obecně vžité představy.

Ostravská univerzita, 2020

Čtvrtý lateránský koncil (1215) představoval jeden z nejvýznamnějších milníků 
ve vývoji vrcholné středověké katolické církve. Dekrety vzešlé z jeho jednání na straně 
jedné výrazně regulovaly vnitřní poměry v rámci církevní organizace, na straně druhé 
zasahovaly do světa laiků, a to jak na úrovni osobní zbožnosti, tak v oblasti politického, 
hospodářského a kulturního života latinského Západu. Kniha Čtvrtý lateránský koncil 
a české země ve 13. a 14. století se zaměří na způsob, jímž řečený koncil ovlivnil vývoj 
společnosti ve vrcholně středověkých českých zemích, a to jak bezprostředně po jeho 
ukončení, tak i z pohledu dlouhodobějšího historického vývoje.

Nakladatelství Lidové noviny, 2020

POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME. KULT PANNY MARIE 
ČENSTOCHOVSKÉ V ČESKÉM SLEZSKU A NA MORAVĚ  
/ POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ. KULT MATKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ NA ŚLĄSKU CZESKIM I NA MORAWACH

Jakub Ivánek, Jan Malura, Jaromír Olšovský,  
Marie Schenková, Monika Szturcová

RAKOUSKÉ SLEZSKO V PROCESU MODERNIZACE 1742–1914 I. A II.

Aleš Zářický a kolektiv

ČTVRTÝ LATERÁNSKÝ KONCIL A ČESKÉ ZEMĚ VE 13. A 14. STOLETÍ

Robert Antonín a kolektiv

Výběr vydaných publikací vědeckých pracovníků
Filozofické fakulty Ostravské univerzity



Aktuální problémy spojené s pandemií odsunuly 
do pozadí mnoho událostí, jež se těšily pozornosti 
médií. Zaměřili jsme se proto právě na momentálně 
lehce upozaděná, ale dlouhodobá témata a s nimi 
související problémy. Patří mezi ně například 
otázky týkající se lidských práv, diverzity 
a rovných příležitostí ve společnosti. I z tohoto 
důvodu se Vám, čtenářům, může aktuální číslo 
jevit jako pelmel různorodých témat, jež se však 
ve skutečnosti vzájemně protínají a zapadají do 
zamýšleného obsahového i vizuálního konceptu. 

Jednou z otázek, které jsme si položili, je postavení 
Romů v české společnosti, podobně jako osud či 
naše vnímání uprchlíků, lidí, kteří se nějakým 
způsobem vymykají a liší. Jak moc je naše společnost 
inkluzivní, tolerantní, přívětivá a otevřená? 
OFFline v tomto ohledu pouze pootevírá dveře, 
dává nahlédnout do zkušeností a životů lidí, kteří 
jsou v nějakém ohledu odlišní či patří k minoritám. 
Pandemie přitom obnažila nerovnosti víc než 
jindy. Na její dopad na společnost a ekonomiku 
se podíváme také v historickém kontextu. Jak 
krize uváděly v minulosti lidstvo do pohybu, kdy 
byla migrace přínosná a co s sebou přinášela? 

Společně s Janem Benešem z katedry anglistiky 
a amerikanistiky jsme si povídali o postavení 
imigrantů a minorit v USA. Lenka Naldoniová 
z katedry fi lozofi e se s námi podělila o své 
zkušenosti ze spolupráce s americkou fotografk ou 

a novinářkou Stephanií Sinclair, která připravila 
reportáž o romských dětech z ostravských ghett. 
O cestě za vzděláním, o předsudcích a stereotypech 
hovoří  student Jaroslav Drobek z katedry fi lozofi e 
a absolvent katedry psychologie Roman Koky. 
Studentka katedry českého jazyka Margarita 
Fotopulu popisuje, jak vypadá všední den člověka 
upoutaného na vozík, s jakými předsudky se 
setkává ona a jak lidé reagují na její handicap. 
K tématu migrace jsme oslovili Nicole Horákovou 
Hirschler z katedry sociologie, která přináší 
zajímavé srovnání České republiky a Německa ve 
vztahu k imigrantům a děkan naší fakulty Robert 
Antonín nám mimo jiné odpověděl také na otázky 
související s občanskou odpovědností univerzity. 

Do tohoto vydání OFFlinu se v rolích redaktorek 
zapojily také dvě studentky sociologie, jež se 
zamýšlejí nad postavením uprchlíků v české 
společnosti. Připravily čtenářské tipy na 
zajímavou beletrii dotýkající se právě těchto 
témat. Ani tentokrát neopomíjíme události z naší 
fakulty, představíme nové kolegy a kolegyně 
a s našimi studentkami z katedry romanistiky 
se vydáme do Kanady na Univerzitu Laval. 

V době, kdy nás a naše děti pandemie doslova 
přikovala k počítačům, tabletům a mobilům, kdy 
jsme každý den konfrontováni s neradostnými 
informacemi, nabízíme možnost se odpojit od všech 
možných online zařízení a být prostě OFFline. 

Přeji Vám příjemné offl  ine 
inspirativní čtení!

Editorial V příštím čísle…

šéfredaktorka časopisu 
a proděkanka pro vnější 
a zahraniční vztahy FF OUDaniela

Rywiková

A mnoho dalšího... 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO OFFLINE 
VYJDE V ŘÍJNU 2021

Tématem příštího vydání bude IDENTITA ... co pro 

nás znamená identita v osobní i kolektivní rovině? 

Jak vnímáme sebe a okolí? Jak defi nujeme a vnímáme 

identitu národní, politickou, náboženskou, 

kulturní nebo genderovou? Cítíme se být více 

Evropany nebo Čechy? S čím se identifi kujeme 

a co je pro naši identitu nejvíce určující? Proč jsou 

pro nás identity důležité, jak formují a ovlivňují 

naši osobnost, komunitu, společnost, národ… 

S psycholožku Katarínou Millovou si budeme povídat, co určuje 
sebevědomí člověka, JAK BÝT ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÝ, jak na sobě pracovat, abychom si věřili. Pokusíme se defi novat základní faktory, které nejvíce ovlivňují sebehodnocení člověka, kdo či co má největší dopad na naši sebedůvěru. Dotkneme se také toho, jak se mění osobnost člověka během dospívání, jak jej ovlivňuje okolí a jak rodina. 

Vysvětlíme, CO TO JE GENDER A GENDEROVÁ IDENTITA, čím se přesně zabývá a proč má smysl se jí věnovat. Zjistíme, že se nejedná o novodobý konstrukt, ale své kořeny a opodstatnění má hluboko v historii. Seznámíme vás s akademiky, kteří popíšou, jak se gender odráží v jejich vědecké práci.

Přineseme vám INSPIRACI V PODOBĚ 

OSOBNÍCH PŘÍBĚHŮ zajímavých, 

aktivních studentek a studentů, 

absolventek, absolventů i vyučujících, 

pootevřeme dveře do jejich soukromí, 

zjistíme, které životní události byly 

pro ně určující, jaké překážky museli 

překonat, aby si splnili své sny a tužby. 

Co jim na jejich cestě pomohlo, co by 

dnes udělaly jinak, čeho si nejvíce váží. 

S historičkou Andreou 

Pokludovou se podíváme, co 

v minulosti utvářelo NAŠI 

NÁRODNÍ IDENTITU, máme 

svými tradicemi a kulturou 

blíže k Němcům nebo ke 

slovanským národům? Které 

faktory a dějinné události 

v minulosti nejvíce ovlivnily 

naši národní identitu, kdy 

a kým byla v minulosti nejvíce 

formována či ohrožována . 

Slovem i obrazem VÁS PROVEDEME 
PO OSTRAVSKÝCH KAVÁRNÁCH 
A HOSPŮDKÁCH, ukážeme, kam 
nejraději chodí naši studenti, kde se baví, kde se setkávají, kam zamíří za dobrou 
kávou či na chutný oběd za přijatelné 
ceny. Ukážeme, kde v okolí naší fakulty 
nalézají studenti útočiště, když potřebují klid na práci nebo odpočinek. Zjistíme, 
jak moc se ostravská kavárenská kultura 
proměnila po nuceném lockdownu. 

Výběr vydaných publikací vědeckých pracovníků
Filozofické fakulty Ostravské univerzity



46rubrika >

seznamte  

se s...

magazín pro lidi s humanitou v krvi

jaro•04/2021

dílem, v němž studenti definují 
problémy, které vnímají jako důležité, 
přesto málo diskutované. Jedná 
se například o rostoucí sociální 
nerovnosti, duševní zdraví člověka, 
absenci kulturního vyžití během 
pandemie snižující kvalitu jejich života 
a další. Prvním dílem nás provází 
děkanka Fakulty sociálních studií 
doc. Alice Gojová a děkan Filozofické 
fakulty doc. Robert Antonín. 

V dalším díle se v roli moderátora 
představí doc. Petr Kopecký z katedry 
anglistiky a amerikanistiky FF OU, 
který se studenty nahlédne na 
problematiku dezinformací, jaké podle 
 nich představují nebezpečí, jakou 
plní funkci, jak se lze dezinformacím 
bránit a kdo je jimi nejvíce ohrožen. 
Další z dílů, jehož moderování se 
ujme Zuzana Stanková z katedry 
sociální práce FSS, pak bude 
věnován sociálním nerovnostem. 
Se studenty bude hovořit o tom, 
koho se nejvíce dotýká nerovný 
přístup ve společnosti a jaké může 
mít důsledky. Proč bychom se touto 
problematikou měli zabývat právě 
teď a co odhalila v této souvislosti 
opatření proti šíření nemoci covid 19.

FForum

P O D C A S T 
F I LOZO F I C K É  FA KU LT Y 
O S T R AV S K É  U N I V E R Z I T Y

Zveme Vás tedy k poslechu podcastů 
v rámci našeho podcastového 

kanálu FForum.

Filozofická fakulta OU přichází 
s novým podcastovým kanálem 
FForum, kde bude posluchače 
seznamovat s novými publikacemi, 
zajímavými projekty, akademickými 
pracovníky, studenty a podobně. 
Nyní nabízí seriál podcastů 
s názvem Na co JsMe ZaPoMNĚli, 
kde o nejaktuálnějších problémech 
dneška nehovoří uznávaní vědci ani 
politici, ale studenti, tedy nastupující 
generace, které se současné problémy 
mohou v budoucnu dotknout nejvíce 
a která je nejspíš bude muset řešit.

Světové ekonomické fórum ve 
své nejnovější zprávě uvádí, že 
nejrizikovějším faktorem, jemuž 
bude muset lidstvo čelit, je deziluze 
mladé generace. V semináři katedry 
historie se studenti nad touto otázkou 
zamýšlí, a právě tyto diskuze byly 
impulsem k celému seriálu. V těchto 
podcastech se studenti s posluchači 
podělí o témata, která vnímají jako 
palčivá, ale z důvodu šíření nemoci 
covid 19 byla odsunutá do pozadí, 
nebo naopak, která se během 
nemoci covid 19 ještě víc obnažila.

První podcast ze série Na co JsMe 
ZaPoMNĚli je jakýmsi úvodním 

F FO R U M ,  TO  J S O U  N OV É 
P O D C A S T Y  F I LOZO F I C K É  FA KU LT Y

Americký sen naráží na omezené 
možnosti současné Ameriky
S amerikanistou Janem Benešem 
o největších slabinách USA

Romství a šance Romů 
v české společnosti
Jak to vidí Jaroslav Drobek 
a Roman Koky. 

Můj život na kolečkách
O předsudcích a každodennosti 
života s hendikepem hovoří studentka 
Margarita Fotopulu.

9 
772694 

7810
0

8

0
4


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk66736113
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

