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ÚVODEM 

Předkládaná publikace se zabývá významnou osobností PhDr. Miroslava Dědiče. 

Spoluautory jsou Bc. Alica Václavková, doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 

 

První část práce autorky Aklice Václavkové vychází z její bakalářské práce, obhájené 

v roce 2014. 

Druhá část práce v autorství Jaroslava Balvína vychází z významu osobnosti Miroslava 

Dědiče. Významnou součástí je obhajoba jeho práce, nazvaná autorem „Obrana 

Dědičova“. 

Autoři chtějí prezentovat osobnost Miroslava Dědiče jako významného sociálního 

pedagoga, který spolu s další osobností – Přemyslem Pittrem – vytvořil základ historického 

přínosu k sociální pedagogice a andragogice v České republice, v Evropě a ve světě. 

Autoři: Alica Václavková a Jaroslav Balvín 
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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá výjimečnou osobností sociální pedagogiky, která velkou část svého ţivota 

věnovala praktické i teoretické činnosti zaměřené na problematiku národnostních menšin 

(slovenské, německé), zejména ale na edukaci romského etnika. Sociální pedagog Miroslav Dědič 

je spjat s historicky první internátní školou pro romské děti na našem území. Práce je členěna do 

dvou základních celků. Teoretická část je zaměřena na stručnou historii sociální pedagogiky a její 

charakteristiku, zastavíme se u pojmu sociální pedagog a jeho ukotvení jako profese. Dále je 

věnována pozornost charakteristice multikulturalismu, filantropie, edukace romského etnika a 

především ţivotu a dílu zvoleného sociálního pedagoga. Praktická část je pojata jako kvalitativní 

výzkum na základě osobního rozhovoru s touto osobností. Cílem této práce je zmapování 

profesního vývoje tohoto sociálního pedagoga a vyzdviţení jeho nezastupitelného významu pro 

sociální pedagogiku v České republice. 

Klíčová slova: sociální pedagogika, sociální pedagog, multikulturalismus, edukace romského 

etnika, filantropie   

 

ABSTRACT  

The thesis discusses an exeptional personage well known in the field of social pedagogy. This 

person dedicated most of its professional life to the practical and theoretical work with a focus on 

issues linked to the ethnic minorities (Slovak, German), particularly with a focus on education of 

Roma ethnic. The social educator Miroslav Dědič is associated with the historically first boarding 

school established for Roma children in the Czech Republic. His work is divided into two complex 

categories. The theoretical part focuses on a brief history of social pedagogy and its characteristics. 

The thesis highlights the term „social pedagogue“ and its foundation as a profession. Further, the 

attention is paid to the characteristics of multiculturalism, philanthropy, eduacation of Roma and 

especially the life and work of the selected social pedagogue. The practical part is designed as a 

qualitative research based on a personal interview with this person. The aim of this thesis is to 

explore the professional development of the educator and to highlight its unique importance for 

social pedagogy in the Czech Republic. 

 

Keywords: social pedagogy, social pedagogue, multiculturalism, education of Roma ethnicity, 

philanthropy 
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ÚVOD 

 

     Současná doba je charakteristická svým alarmujícím nárůstem konfliktů mezi českou 

majoritní společností a romskou minoritou. Ačkoli Romové patří mezi nejsilnější etnickou 

menšinu u nás, mnoţství projevů rasové nesnášenlivosti a diskriminace ukazuje, ţe jsme se 

zatím stále nenaučili spolu ţít a respektovat jeden druhého. České školství dlouhou dobu 

nevěnovalo téměř ţádnou pozornost multikulturní výchově. První změny se začínají 

objevovat aţ po pádu komunistického reţimu v  tehdejší Československé socialistické 

republice. Primárním úkolem naší společnosti v této problematice tak stále zůstává kladení 

většího důrazu na multikulturní výchovu ve školství. Vzhledem k tomu, ţe mnoţství 

negativních zpráv týkajících se rasových projevů ve sdělovacích prostředcích stále převládá, 

široká veřejnost tak nemá moţnost seznámit se i s pozitivními počiny. 

Téma této práce „Miroslav Dědič - významná osobnost sociální pedagogiky“ je zvoleno 

s cílem oţivit a vyzdvihnout význam a důleţitost ţivotního díla v oblasti multikulturalismu 

zmiňovaného sociálního pedagoga. Jeho humanismus, nezištná a zapálená praktická činnost s 

 romskými dětmi by mohla být v mnohém poučná a inspirativní i pro současné a budoucí 

sociální pedagogy.  

Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se věnuje stručné historii 

sociální pedagogiky jako vědního oboru, jsou zde vymezeny základní pojmy související 

s ţivotem Miroslava Dědiče, mezi něţ bezesporu patří sociální pedagogika, sociální pedagog, 

filantropie, multikulturalismus, edukace Romů. Budeme se zabývat nalezením souvislostí a 

společných znaků mezi vybranými osobnostmi sociální pedagogiky: Miroslav Dědič, Přemysl 

Pitter, Johann Heinrich Pestalozzi, Anton Semjonovič Makarenko. Druhá a třetí kapitola se jiţ 

soustředí na samotnou osobnost Miroslava Dědiče, jeho ţivot, literární dílo a rozbor konkrétní 

pedagogické činnosti z hlediska pedagogického, filozofického a etického. 

Empirická část je rovněţ členěna na tři hlavní celky. Úvodní kapitola vymezuje metodologii 

výzkumu, kterou tvoří kvalitativní výzkum, jeho cíle a metody. Druhá část se věnuje samotné 

charakteristice výzkumu, který je proveden formou rozhovorů s PhDr. Miroslavem Dědičem a 

závěrečnou část tvoří kapitola, jeţ výzkumnou část shrnuje.  
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MOTTO: 

 

Každá obětavost, 

každé sebeodříkání z lásky, 

každý účinný soucit, 

každá nezištnost se jeví jako oběť, 

okrádání sebe sama, 

a přece právě toto znamená zrání a růst, 

a to je přece jediná cesta vpřed a vzhůru. 

 

Hermann Hesse 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA                        

 

                                                                                Každý jednotlivec musí jednat tak, 

                                                                            jako by na něm závisela celá budoucnost. 

                                                                                            Joseph Weizenbaum 

   

     V přípravné fázi je kladen důraz na zmapování a výběr vhodné literatury, jeţ se vztahuje k 

danému tématu této bakalářské práce. Osobnost sociální pedagogiky PhDr. Miroslav Dědič je 

svými ţivotními počiny spjat mimo jiné i s multikulturalismem a edukací romského etnika. 

Pozornost je proto věnována širšímu výběru odpovídající literatury. Sociální pedagogice jako 

vědnímu oboru se v našich zemích věnuje jiţ poměrně značná část autorů. Ze současných 

autorů můţeme například jmenovat Jana Průchu, Milana Přadku, Miroslava Procházku, 

Blahoslava Krause, Zlaticu Bakošovou, Lenku Gulovou, Štefana Chudého, Jolanu 

Hroncovou, Ingrid Emmerovou, Oto Baláţe. 

Publikace zaměřené na problematiku multikulturalismu zaznamenáváme od autorů: Jan 

Průcha, Jaroslav Balvín, Blanka Tollarová, Lenka Gulová, Jakub Hladík, Dana Švingalová, 

Eva Cílková, Tatjana Šišková, Libor Prudký, Jan Brouzek. 

Ze zahraničních sociálních pedagogů můţeme uvést například některé polské sociální 

pedagogy: S. Kawula, M. Kowalski, M. Winiarski, W. Ciczkowski, M. Cichosz, A. R. 

Winnicki. Polská sociální pedagogika je nám blízká nejen z geografického hlediska, ale také 
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společnou historií a v neposlední řadě i úzkou spoluprací s českými a slovenskými kolegy. 

Dokumentují to společné konference, společně vydané publikace jako například spolupráce 

Jolany Hroncové a Marka Walancika  a jejich knihu vydanou na Slovensku pod názvem 

Vybrané problémy slovenskej a polskej sociálnej pedagogiky. História – súčasnosť – 

perspektivy.  

Vyčerpávající seznam jmen není pro tuto práci podstatný, jedná se nám spíše o 

demonstrativní ukázku skutečnosti, ţe sociální pedagogika je rychle se rozvíjejícím vědním 

oborem se širokou základnou odborníků, pedagogů, vědců. 

Teoretická východiska tak můţeme nalézt v odborných článcích, v odborných časopisech, 

v publikacích, v učebnicích, ve sbornících z různých konferencí sociálních pedagogů, 

z publikovaných výzkumů. A to vše samozřejmě v mezinárodním měřítku. Ty jsou pak 

zdrojem informací nejen pro vědce, pedagogy, ale i studenty sociální pedagogiky, 

andragogiky a ostatním lidem z oborů, jeţ se řadí k pomáhajícím profesím. 

 

1. 1 O pouţívané literatuře 

 

Domácí literatura 

Ucelený pohled na sociální pedagogiku přináší kniha s  prostým názvem Sociální pedagogika 

od Miroslava Procházky, která podává komplexně zpracované historické kořeny sociální 

pedagogiky.  Zdůrazňuje ale také vztah výchovy a prostředí jako důleţitou oblast zájmu 

sociální pedagogiky. Zabývá se úlohou rodiny, školním prostředím a patologickými jevy, 

které se v něm objevují, vymezuje kompetence sociálního pedagoga. Miroslav Procházka 

působí jako vedoucí Oddělení pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. (Procházka, 2012) 

Další knihou je Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele od Jana Průchy, coţ je 

publikace s velice výstiţným názvem. V této sympatické kníţce nalezneme vymezení 

základních pojmů pro rychlou orientaci v oblasti multikulturní výchovy. Velmi zajímavé jsou 

zejména kapitoly popisující praxi multikulturní výchovy ve vybraných zemích světa. (Průcha, 

2006) Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. se habilitoval na Karlově univerzitě v r. 1992 pro obor 

pedagogika. Ve své odborné činnosti se věnuje tématům vzdělávání a školství, teorii 

pedagogiky a pedagogického výzkumu. (Průcha, 2001) 
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Poněkud konkrétnější publikací z multikulturní výchovy se zaměřením na romské děti je 

kniha Filozofie výchovy a metody výuky romského ţáka od docenta Jaroslava Balvína. Doc. 

PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. Působil do nedávné doby jako ředitel Ústavu romologických 

štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. 

Pedagogicky i odborně se celoţivotně věnuje otázkám multikulturní výchovy a národnostních 

menšin, zejména výchově a vzdělávání romských ţáků. (Balvín, 2008) V současné době 

působí na univerzitách ve Zlíně a v Olomouci. 

Ze slovenské literatury můţeme vyzdvihnout knihu Teórie sociálnej pedagogiky, Edukačné, 

sociálne a komunikačné aspekty od Zlatice Bakošové a kol. Doc. PhDr. Zlatica Bakošová je 

vysokoškolská pedagoţka, specializuje se na sociální pedagogiku, komunikaci, odborné praxe 

v sociálních a výchovně-vzdělávacích zařízeních. V letech 1987 - 2009 působila na 

Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě na pozici garanta studijní 

specializace Sociální pedagogiky. (Bakošová a kol., 2011, s. 156) Od r. 2003 je předsedkyní 

Sekce sociální pedagogiky Slovenské pedagogické společnosti Slovenské akademie věd. 

Spolupracuje se sociálními pedagogy vysokých škol SR, ČR a Polska. Od r. 2009 působila na 

Institutu mezioborových studií v Brně, potom na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně. (Bakošová a kol., 2011, s. 157) V současné době působí také opět i na 

Univerzitě Komenského v Bratislavě. 

 

Zahraniční literatura 

V úvodní části jsme uvedli pro svou blízkost polské sociální pedagogy, velmi zajímavý je ale 

exkurz do sociální pedagogiky ze zámoří. Konkrétně útlá publikace od amerických pedagogů 

G. D. Fenstermachera a J. F. Soltise překvapí zajímavým náhledem na vyučovací styly 

učitelů, které vhodně doplňují řadou odpovídajících příkladů. Publikace se snaţí poukázat na 

skutečnost, jak se praxe a teorie vzájemně prolínají. Jiţ v samotném  úvodu knihy prezentují 

názor, který zasluhuje zamyšlení: Jsme přesvědčeni, ţe jedním z největších problémů 

vzdělávání učitelů je, ţe klade příliš velký důraz na teoretické znalosti ve srovnání 

s rozvíjením jejich reflektivních a sebereflektivních dovedností. (Fenstermacher,  Soltis, 2008, 

s. 9) 

 

Cizojazyčná literatura 

Působivou cizojazyčnou knihou je dílo Miroslava Dědiče s názvem Neţ roztály ledy-Bevor 

das Eis auftaute. V této dvojjazyčné publikaci Miroslav Dědič líčí své učitelské působení 
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v poválečném Krušnohoří. V době, kdy měli všichni zúčastnění ve svém nitru stále ţivé 

hrůzné vzpomínky z války, bylo pro mladého začínajícího učitele Miroslava Dědiče o to 

sloţitější nalézt cestu k dětem ve své třídě, neboť to byly převáţně německé děti. Ke sblíţení 

jim pomohly společné záţitky z výletů, kde měly moţnost spolu více komunikovat a otevřít se 

mimo formální prostředí školy. Také připravená vystoupení pro rodiče měla pozitivní odezvu 

u dětí i jejich rodičů. Miroslav Dědič si dokázal podmanit za dobu svého působení nejen děti, 

ale i jejich rodiče. (Dědič, 2002)  

1. 2 Vybrané osobnosti sociální pedagogiky 

Vybrané osobnosti sociální pedagogiky nejsou záměrně vybrány podle nějakého předem 

daného klíče, můţeme jen konstatovat, ţe jsou všechni výraznými osobnostmi sociální 

pedagogiky. Miroslav Dědič, Přemysl Pitter, Johann Heinrich Pestalozzi, Anton Semjonovič 

Makarenko. 

V naší republice označuje jako dva velké sociální pedagogy 20. století Jaroslav Balvín právě 

PhDr. Miroslava Dědiče a Přemysla Pittra. Spojuje je humanismus Jednoty bratrské a 

pedagogické ideály J. A. Komenského. (Balvín a kol., 1999, s. 57-58)  

P. Pitter (1895–1976) zachraňoval děti ţidovské, německé a věnoval se i dětem českým.  

V Praze vybudoval Milíčův dům, který poskytoval zázemí chudým a bezprizorním 

ţiţkovským dětem. Po 2. světové válce zachraňoval děti ţidovské z  koncentračních táborů a 

děti německé z táborů pro odsun sudetských Němců. (Balvín a kol., 1999, s. 58).  M. Dědič za 

své učitelské praxe vyučoval děti české, slovenské, německé, maďarské, volyňské Čechy a 

romské děti.  

Jedním ze zakladatelů moderní humanistické pedagogiky je švýcarský pokrokový pedagog 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Studoval teologii a právo, je o něm známo, ţe na 

svém soukromém statku v Neuhofu zřídil ústav pro výchovu chudých a osiřelých dětí. 

Výchova byla postavena na zapojení dětí do práce, jako tkaní látek a jejich prodej a 

náboţensko-mravní výchově. (Procházka, 2012) Pokud budeme hledat společné znaky u výše 

jmenovaných tří sociálních pedagogů, pak je to jistě humanismus a křesťanství.  

Čtvrtá osobnost se od zbývajících pedagogů můţe na první pohled od výše zmiňovaných 

vymykat, neboť sovětský pedagog Anton Semjonovič Makarenko (1888-1939) byl velkým 

obdivovatelem a přívrţencem marxismu-leninismu, ctil Stalina, měl obrovské vlastenecké 

cítění, které se odráţelo ve všech jeho knihách. Cílem jeho výchovy bylo připravit své 

svěřence na ţivot. Zastával také metodu bolševické kritiky a sebeúcty, coţ znamenalo říkat 

vţdy pravdu, ale takovým způsobem, aby neuráţela.(A. S. Makarenko, 1950) 
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Bez ohledu na politické smýšlení vidíme spojitost mezi všemi těmito osobnostmi především 

v jejich neochvějném zápalu pro věc, ohromném osobním nasazení, smyslu pro čest, 

pracovitost a zodpovědnost, lidskou důstojnost, obsáhlou publikační činnost, velké charisma a 

umění získat si děti. Tyto sociální pedagogy také spojuje dokonalý soulad mezi mravní 

výchovou a pracovní činností. Všechny tyto osobnosti pak spojuje filantropie. Vysvětlení 

tohoto pojmu se budeme věnovat později. 

 

1.3 O vztahu tématu k sociální pedagogice 

Sociální pedagogika je stejně jako u jiných oborů pomáhajících profesí tvořena lidmi, kteří 

pomoc lidem ve ztíţených ţivotních podmínkách berou jako své ţivotní poslání a snaţí se 

ţivot takovým lidem usnadnit a především zkvalitnit. Sociální pedagogika zasahuje do mnoha 

sfér lidského ţivota, ať uţ jako prevence patologických jevů nebo jejich reedukace. 

Velmi zásluţné aktivity v oblasti multikulturní výchovy vyvíjí Hnutí spolupracujících škol R. 

Toto konkrétní sdruţení je uvedeno záměrně, neboť členem je i Miroslav Dědič. 

 Hnutí spolupracujících škol R, zkráceně Hnutí R (anglicky Movement R), je občanské 

sdruţení zabývající se propagací multikulturní a interkulturní výchovy ve školách s převahou 

romských ţáků.  

Ve Zprávě o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské 

komunitě, schválené vládou České republiky 29. října 1997, je uváděno mezi 

nejvýznamnějšími příklady nevládních aktivit v oblasti vzdělávání romských dětí i občanské 

sdruţení Hnutí R. Hnutí R vzniklo 1. března 1992 z iniciativy Ústavu pro studium romské 

kultury Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem. Zakladatelem je doc. PhDr. Jiří 

Vomáčka, CSc. Od r. 1993 pokračuje v rozvoji činnosti hnutí doc. PhDr. Jaroslav Balvín, 

CSc. Z původních 16 severočeských škol se Hnutí R rozrostlo na současných 240 

kolektivních a individuálních členů.  

Základní metodou výměny zkušeností jsou setkávání členů a příznivců Hnutí R. Ze setkávání 

jsou vydávány sborníky a různé stati v odborných časopisech. Přednosti Hnutí R spočívají ve 

vytváření bezprostředních kontaktů s učiteli romských dětí, ve vyváţeném začlenění 

romských a neromských odborníků v organizaci na seminářích, ve vyváţeném podílu 

romských a neromských odborníků a učitelů na tvorbě publikací, sborníků, které slouţí i širší 

veřejnosti k propagaci tolerance a multikulturního povědomí. (Balvín a kol., 1999, s. 103-105)  
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K teoretickým východiskům a základním pojmům 

Vzhledem ke zvolenému tématu, které je věnováno osobnosti sociální pedagogiky Miroslava 

Dědiče, se tato práce opírá právě o teoretická východiska z vědního oboru sociální 

pedagogiky a základních pojmů z toho pramenících. 

 

Sociální pedagogika a její historie 

Sociální pedagogika je poměrně mladým vědním oborem, jenţ se začíná rozvíjet v 19. a na 

počátku 20. století. Řadí se mezi interdisciplinární vědní obory a vychází z filozofie, 

sociologie, pedagogiky, teorie výchovy. Významným podnětem pro vznik sociální 

pedagogiky jako samostatné vědní disciplíny bylo vyčlenění sociologie jako samostatného 

vědního oboru. Sociální pedagogika čerpá poznatky ze sociologie a pedagogiky. Rozvíjí se 

dvěma směry: praktickým a teoretickým směrem. Prakticky orientovaná sociální pedagogika 

se vyznačuje samotnou praktickou činností pro druhé. Teoretický směr pak veškeré poznatky 

důkladně rozebírá a zpracovává. Za prvního sociálního pedagoga praktického proudu bývá 

označován myslitel, filantrop Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Prvním představitelem 

teoretického proudu je sociální pedagog Paul Natorp (1854-1924), jenţ působil na univerzitě 

v německém Marburku. V českých zemích patřili k prvním učencům například Karel Jindřich 

Seibt (1735-1806), Bernard Bolzano (1781-1848), Gustav Adolf Lindner (1828-1887). 

V současné době pro svou propojenost s ostatními obory zatím neexistuje jednotný výklad pro 

tento vědní obor. (Procházka, 2012) 

Profese sociálního pedagoga 

Profese sociálního pedagoga se řadí mezi pomáhající profese. Stejně jako pro vědní obor 

sociální pedagogiku, také pro sociálního pedagoga neexistuje přesná definice. Jedna z definic 

popisuje sociálního pedagoga jako specializovaného odborníka, vybaveného teoreticky, 

prakticky a koncepčně pro záměrné, tedy výchovné působení na osoby a sociální skupiny. 

(Kraus, 2008, s. 198 cit. podle Klíma, 1993) Kraus ještě upřesňuje toto pojetí: jde o 

komplexní zabezpečování sociálně výchovné práce ve směru činností integračních (týká se 

osob, které potřebují odbornou pomoc, nachází se v ohroţení či v krizových ţivotních 

situacích) a rozvojových (jedná se o zajištění optimálního rozvoje osobnosti ve směru 

zdravého ţivotního způsobu, hodnotného naplňování volného času, coţ se týká vlastně celé 

populace, dětí a mládeţe především ). ( Kraus, 2000, s. 74) Výstiţnou definici uvádí také 

Bakošová: Sociálny pedagóg je odborník v  oblasti sociálno -výchovného pôsobenia , 
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vzdelávania, prevýchovy, poradenstva, intervencie, prevencie detí, mládeţe a dospelých, ale 

tieţ v oblasti výskumu sociálnych vied o výchove a vzdelávaní. (Bakošová a kol., 2011, s. 37) 

Profese sociálního pedagoga není v České republice doposud uzákoněna. Můţe být obsaţena 

v profesi sociální pracovník (vymezeno v zákoně o sociálních sluţbách §108/2006 Sb.), nebo 

jako pedagogický pracovník (zákon o pedagogických pracovnících §563/2004 Sb., (asistent 

pedagoga, vychovatel, pedagog volného času). 

 

Multikulturalismus 

Tento pojem nemá jednoznačnou definici a i jednotliví sociální pedagogové na něj nahlíţí a 

definují jej z rozličných hledisek. 

Pojem multikulturalismus představuje ideologii o rovnocennosti lidských kultur, ras a etnik. 

Ideologie multikulturalismu respektuje a uznává zvláštnosti jiných kultur, odlišné kultury 

uznává jako stejně hodnotné a povaţuje je za rovnoprávné ve vzdělání i v uplatnění v ţivotě. 

(Průcha, 2006, s. 239) Průcha dále zdůrazňuje rozdíl mezi multikulturalismem, 

multikulturalitou a vymezuje i multikulturní výchovu. Zatímco multikulturalismus je 

ideologií, pojem multikulturalita vysvětluje jako označení pro reálný stav existence různých 

kultur, rasových, etnických, náboţenských skupin ve světě. A konečně pojem multikulturní 

výchova je popsán jako edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, 

národů, rasových a náboţenských skupin ţít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat. 

(Průcha, 2006, s. 15) 

Dle Krause (2008, s. 157 – 158) multikulturalismus můţe být chápán jako stav, v němţ 

koexistují různé sociokulturní seskupení, nebo jako proces, tj. dynamická výměna kulturních 

statků, vzájemné ovlivňování různorodých kulturních systémů. Z hlediska sociální 

pedagogiky je důleţitý i třetí pohled – multikulturalismus jako společenský cíl, úsilí o 

vytvoření pluralitní společnosti, která zahrnuje více odlišných sociokulturních skupin či 

subkultur.  

Interkulturní společnost klade důraz na respektování odlišností jiných kultur, rovnou 

příleţitost a aktivní úsilí v překonávání negativních jevů. 
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Edukace romského ţáka 

Edukace romského ţáka je spojena s problémy, jeţ mají své historické kořeny. Souvisí to se 

specifičností romského etnika, jejich kulturou, tradicemi, kočovným ţivotem. Na území 

České republiky můţeme hovořit o prvních edukačních snahách aţ v poválečném období, 

které je spojeno právě se jménem Miroslava Dědiče, jenţ zaloţil první internátní školu pro 

Romy v Květušíně. Během komunistického reţimu se převáţná část romských ţáků 

umisťovala do zvláštních škol. Důsledněji se této problematice začíná věnovat pozornost aţ 

po Sametové revoluci. Velké moţnosti v souvislosti s nejefektivnějšími vyrovnávacími 

postupy skýtají přípravné třídy a romští pedagogičtí asistenti. (Balvín, 2008, s. 26). „První 

romské pedagogické asistenty“ zavedly nevládní organizace Nová škola a Společenství Romů 

na Moravě. Od 1. září 1997 do 30. června 2000 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

zavádění vychovatelů-asistentů učitele, jakoţ i vytváření přípravných tříd, experimentálně 

ověřovalo. Po vyhodnocení experimentu jako úspěšného jsou tyto třídy a funkce zřizovány na 

základě Metodického pokynu MŠMT č.j. 25484/200-22. (Balvín 2008, s. 28) 

 

Filantropie 

   Dle slovníku cizích slov je pojem filantropie vysvětlen jako lidumilnost, dobročinnost. 

(Kapesní slovník cizích slov, s. 122)  

Pojem filantropie vysvětluje také Všeobecná encyklopedie: filantropie [řec.] – označení pro 

aktivní lásku a kladný vztah k ostatním lidem. Filantropie se obvykle projevovala 

zmírňováním bídy dobročinností a osvětou. (Universum, s. 57)  

 

2 OSOBNOST SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MIROSLAV DĚDIČ 

 

                                                                                Své štěstí spatřovat v péči o štěstí jiných! 

                                                                                          Kdo zná tento způsob egoismu, 

                                                                                    pro toho není žádné umění být šťastný. 

                                                                                                    Gustav Freytag 

 

     Miroslav Dědič je jednou z mnoha osobností sociální pedagogiky, která svůj ţivot 

zasvětila práci ve prospěch druhých. Jeho výjimečnost spočívá v několika aspektech. 
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Nejvýznamnějším počinem, a to i z hlediska historického, můţeme říci, ţe krátce po zaloţení 

první romské školy na našem území doktorem Josefem Pohlem (v té době vojenský důstojník 

v hodnosti kapitána), se Miroslav Dědič ujal jejího vedení a setrval zde 10 let, aţ do jejího 

zrušení. Důleţité je poznamenat, ţe toto působení bylo velmi úspěšné a do té doby nevídané. 

Dokládá to ve své knize Škola bez kázně, která mapuje toto desetileté působení. Nesmíme 

opomenout také skutečnost, ţe Dědič se stal učitelem ihned po maturitě na všeobecném 

gymnáziu, tedy jako velmi mladý muţ, jenţ neměl ţádné speciální pedagogické vzdělání. 

V době, kdy nastoupil do romské školy v Květušíně, měl za sebou pouhých 5 let praxe, během 

kterých ale vzhledem k poválečnému období a migraci obyvatelstva nasbíral zkušenosti s 

 učením ţáků mnoha národností.  Dokázal intuitivně jednat tak, aby si ţáky získal a sklízel 

pedagogické úspěchy. Jeho charizmatická osobnost byla inspirací i pro film „Kdo se bojí, 

utíká“, který byl natočen podle literární předlohy „Na cikánské stezce“ od Josefa Pohla. 

Postavu Miroslava Dědiče pod pseudonymem „Dudek“ ztvárnil herec Pavel Kříţ. 

Miroslav Dědič je velmi činorodou osobností. Kromě práce pedagoga, která ho pohltila, je 

také spisovatelem, dlouhou dobu se věnoval také vědecké práci v Krajském pedagogickém 

ústavu v Českých Budějovicích. 

 

2.1 Ţivotopis 

Pro ţivotopisná data se stalo výchozím zdrojem informací „Ţivotopisné ohlédnutí“ 

prezentované Miroslavem Dědičem v roce 2003 při příleţitosti převzetí uznání za celoţivotní 

práci v oblasti výchovy a vzdělávání národnostních menšin z rukou paní magistry Hany 

Halové, radní hlavního města Prahy. 

Miroslav Dědič se narodil 30. srpna 1925 ve Čtyřech Dvorech, dnešní části Českých 

Budějovic. 

Jeho maminka se jmenovala Barbora, rodným jménem Papoušková. Narodila se 10. listopadu 

v Markvarticích u Velešína. Tatínek Miroslava Dědiče byl křestním jménem Jan a narodil se 

26. února 1890 v Purkarci u Týna nad Vltavou. Ve třech letech se s rodiči přestěhovali do 

Sudet na Novohradsko. Otec pracoval jako ţelezničář, maminka byla v domácnosti. Malý 

Dědič vyrůstal jako jedináček. Ke kamarádům to měl ze stráţních domků, kde bydleli, daleko. 

Volný čas tak věnoval četbě, která ho pohltila. První kamarádi a spoluţáci byli Němci.  

Po absolvování obecné školy roku 1936 pokračoval studiem na českobudějovickém 

gymnáziu. Dne 28. září 1938 byli s rodiči nuceni Sudety opustit a posledním vlakem, který 
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vyjel z Českých Velenic odjet. Od jara roku 1939 bydlel Dědič s rodiči ve stráţním domku u 

rybníka Bezdrev, mezi ţelezničními stanicemi Hluboká nad Vltavou a Zliv. V polovině 

septimy byl nasazen na nucené práce. 

Po maturitě roku 1945 následovala 1. pedagogická praxe jako učitel základní školy v obci 

Zahájí, následovalo působení v Nákří, obě místa se nacházela v okrese České Budějovice.  

Po pololetí roku 1947 byl přeloţen na základní školu v Bochově a poté na jednotřídní školu 

do obce Skoky. Zde vyučoval převáţně slovenské děti, mezi nimi i potomka Juraje Jánošíka – 

Františka Jánošíka.  

Od října 1947 do konce září 1949 absolvoval základní vojenskou sluţbu. V pedagogické 

činnosti pokračoval od října 1949 na základní škole v Novém Zvolání, kde učil především 

německé děti.  

Dalším místem působení byla jednotřídní základní škola ve Pstruţí u Merklína. V říjnu1950 

byl na vlastní ţádost přeloţen do jiţních Čech a ze tří nabídnutých míst si vybral nově 

otevřenou školu pro romské děti v Květušíně, která se nacházela ve Vojenském výcvikovém 

prostoru Boletice. Škola se změnila na dětský domov se školou, byla přestěhována do Dobré 

Vody u Záblatí.  

Po deseti letech činnosti byl provoz dětského domova na základě rozhodnutí Ministerstva 

školství v Praze ukončen. Prostory dětského domova se změnily na výchovný ústav pro mladé 

dívky. Zde pracoval Miroslav Dědič jako vedoucí tohoto ústavu 2 roky. 

Další 2 roky strávil opět na vlastní ţádost na jednotřídní základní škole v obci Lčovice na 

Prachaticku.  

V roce 1964 nastupuje Dědič na Krajský pedagogický ústav v Českých Budějovicích, kde 

začíná jako pracovník pro mimotřídní a mimoškolní výchovy, následně získal post vedoucího 

kabinetu pedagogiky a psychologie pro Jihočeský kraj a po zřízení kabinetu pro výchovu a 

vzdělávání cikánských dětí se přesouvá do jeho vedení. 

S Dr. Milenou Hu̎bschmannovou organizoval pod záštitou Ministerstva školství a Ústředního 

ústavu pro vzdělávání pracovníků kurzy cikánštiny pro učitele. 

Vzdělání si doplnil šestiletým studiem na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze 

v oboru Pedagogika a psychologie pro učitelství na školách II. cyklu, které ukončil 30. října 

1972 Státní závěrečnou zkouškou. 
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V roce 1984 získal doktorát filozofie, o dva roky později odchází do důchodu. I v důchodu 

zůstává nadále činný, je členem Hnutí R, na poţádání přednáší na Jihočeské univerzitě, na 

Zdravotně sociální fakultě a na Pedagogické fakultě. (Dědič, 2004) 

 

Osobní ţivot 

Miroslav Dědič se 16. července 1955 oţenil s Aneţkou Filipovou, narozenou 12. ledna 1930 

v Chlumanech u Vlachova Březí. Seznámili se ve škole v Květušíně, kde paní Aneţka 

pracovala jako učitelka mateřské školy od jejího otevření 2. července 1950 Narodily se jim 

dvě dcery Šárka a Miroslava. Starší dcera Šárka vystudovala Vysokou školu ekonomickou 

v Praze, učila na učilišti, nyní pracuje mimo sektor školství. Mladší dcera Mirka absolvovala 

Střední zdravotnickou školu, později také pedagogickou školu a defektologii a učí na škole při 

nemocnici v Prachaticích. Pan Dědič je čtyřnásobným dědečkem. Od dcery Šárky má vnuka 

Mikuláše, který vystudoval konzervatoř. Je to klavírista, varhaník a vystupuje i v zahraničí. 

Vnučka Andrejka je dnes jiţ 14- ti letá romská dívenka,
1
 kterou si adoptovali. Manţel dcery 

Šárky je kastelánem na zámku Kratochvíle. Mladší dcera Mirka má také dvě děti, syna 

Kryštofa a Štefana. Oba jsou studenty medicíny. V roce 2013 se Dědič stává díky vnukovi 

Mikulášovi také pradědečkem narozené Julie. Volný čas věnuje pan Dědič v současné době 

především rodině, vnoučatům. Hodně se také věnuje zahrádce, díky které je stále 

v obdivuhodné kondici. (osobní rozhovor s M. Dědičem, 2013) 

 

2. 2 Dílo 

Dědičovy knihy jsou obrazem jeho ţivota. Čerpal v nich ze svých deníků, které si vedl od 

svých 15- ti let. Ty mu poskytly obsáhlý a přesný zdroj informací, které literárně zpracoval. 

Ţádná z jeho knih tak není fabulací. Svými odbornými články přispíval do novin, vedl 

odborné přednášky, se svými příspěvky vystupoval na různých konferencích. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 V době, kdy byla tvořena bakalářská práce. 
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MONOGRAFIE 

Šumavská bukolika, 1975. 

K úrovni hygienických a kulturních návyků cikánských dětí: K úrovni cikánských dětí v 1. 

ročníku, 1976. 

Uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe (Metodický list pro ředitele škol, 

uvádějící učitele a vychovatele), 1978. 

Výchova a vzdělávání cikánských dětí a mládeţe, 1982. 

Škola bez kázně, 1985. 

Věnujme pozornost dětem z neúplných rodin, 1986. 

Omluvte mě, pane profesore, 1998. 

Neţ roztály ledy, 2002. 

Kantor z Mářina dvora, 2003. 

Ohlédnutí, 2005. 

Květušínská poema, 2006. 

 

PŘÍSPĚVKY V PERIODIKÁCH 

Čím se získává autorita (Učitelské noviny, 1974). 

Cesta zarubaná (Učitelské noviny, 1974). 

Cikánské děti v mateřských školách (Predškolská výchova, 1974). 

Cikánské děti a mládeţ ve výchovně vzdělávacím procesu (Zvláštní otisk z časopisu 

Pedagogika, 1975). 

Cikánské děti ve školních druţinách (Učitelské noviny, 1975). 

Ve třídách máme také problémové děti (Učitelské noviny, 1979). 

Spravedlnost a láska ve výchově (Most pro lidská práva, 1999). 

 

PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH 

Ţivotopisný medailon učitele Františka Bandyho (Romové a jejich učitelé, 1999). 

Památce Olgy Bandyové (Romové a jejich učitelé, 1999). 
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Z historie školy v Květušíně (Romové a jejich učitelé, 1999). 

Zamyšlení nad etikou multikulturní výchovy (Romové a etika multikulturní výchovy, 1999). 

Metody práce v období začátků vzdělávání romských dětí (Romové a alternativní pedagogika, 

2000).  

Ke spolupráci školy s rodinou (Romové a pedagogika, 2000). 

Ţivotopisné ohlédnutí (Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám, 

2004). 

Problémy s adaptací na školní prostředí (Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu 

k národnostním menšinám, 2005). 

Cesty ke sblíţení, humanizaci a toleranci mezi etniky – ţivotní zkušenost (InteRRa 6, 2008). 

 

2. 3 Osobnost M. Dědiče jako východisko jeho pedagogické činnosti 

Jak jiţ bylo v úvodu této části zmíněno, autorovy knihy nám poskytují obraz o jeho ţivotě a 

lze z nich tak poměrně přesně poznat charakterové rysy jeho osobnosti. Velmi nápomocný 

nám v tomto ohledu byl i osobní kontakt v rámci výzkumu, a v neposlední řadě i shlédnutý 

film „Kdo se bojí, utíká“. 

Mezi základní rysy jistě patří skromnost, láska a pokora. Je to dáno výchovou, jeţ utvářela 

Dědičovu osobnost od raného dětství. Rodiče byli členy Jednoty bratrské a společně jezdívaly 

do společenství. Křesťanství se stalo ţivotní filozofií Dědiče. Jak sám Dědič v rozhovoru řekl: 

„My jsme jezdívali do toho společenství, do takzvaného shromáţdění. Neříkali jsme, ţe jdeme 

do kostela, ale do shromáţdění.“ Čili grunt bylo křesťanství, a z toho jsem vyšel: „Milujte 

bliţního svého, jako sebe samého.“ A nejenom to: „Milujte i nepřátele své a dobře čiňte těm, 

kteří vám ubliţují.“ (osobní rozhovor, 2013) 

Z knihy Omluvte mě, pane profesore, kde Dědič sebe sama ztvárnil pod pseudonymem Slávek 

Botič, jsou dobře patrné jeho další osobnostní rysy jako společenskost, komunikativnost. 

Uvést to můţeme na příkladu, kdy Dědič popisuje jednu cestu na nucené práce a rozhodovalo 

se, na koho se napíše cestovní rozkaz. „Chvíli na sebe koukali a Ivan navrhl: „Vem to ty, 

Slávku, ty umíš německy.“ „ S tím rozdílem, ţe vy máte dvojky a jednotky a já s bídou a 

Jírovou pomocí čtyřku.“ „Neblbni, ty umíš mluvit, teď nepůjde o překlad a vazby se třetím 

nebo čtvrtým pádem.“ Bylo rozhodnuto. Slávek to málo, co znal, co mu utkvělo ve chvílích, 

kdy dával pozor, uměl prodat. (Dědič, 1998, s. 142). 
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Dalšími osobnostními rysy jsou odvaha, pracovitost, empatie. Takového jej ztvárnili i ve 

filmu „Kdo se bojí, utíká“. Film byl natočen podle literární předlohy JUDr. Josefa Pohla 

reţisérem Dušanem Kleinem. Dědič tyto povahové rysy potvrzuje svými ţivotními počiny, 

svou pedagogickou činností, kdy výzvám stál vţdy čelem, pracoval s nasazením a elánem.  

  

3 KONKRÉTNÍ PEDAGOGICKÁ ČINNOST M. DĚDIČE 

 

                                                                           Není pravda, že v životě rozhodují okolnosti. 

                                                                            Naopak: Okolnosti jsou vždy nové rozcestí, 

                                                                                  na kterém rozhoduje náš charakter. 

                                                                                            José Ortega y Gasset 

 

     V čem spočívají úspěchy pedagogické činnosti Miroslava Dědiče, se pokusíme vymezit 

v následující části. Z prostudovaných materiálů víme, ţe nejdéle se věnoval ve své 

pedagogické praxi romskému etniku. Za svého působení měl právě s těmito dětmi velké 

pedagogické úspěchy, na území našeho státu dosud nevídané.  Proto se zaměříme právě na 

tuto konkrétní pedagogickou činnost. Dle Bakošové (2011, s. 116) spočívá náročnost 

učitelské profese nejen v předávání vědomostí svým ţákům, ale musí být v neustálé interakci i 

se svými kolegy, s odborníky a se ţáky rodičů. 

Výstiţný poznatek o úspěchu metod při výuce uvádí ve své knize Balvín: I sebedokonalejší 

metoda nemůţe být ve výuce úspěšná, pouţívá-li ji učitel s chladnou hlavou a absentující 

empatií a obětavostí k tomu, kterého by měla metoda ovlivňovat. Obětavost znamená vnitřní 

potřebu svým způsobem, svou volbou a rozhodnutím, svými schopnostmi a moţnostmi 

ovlivňovat druhé, aby dosáhli svého místa ve společnosti, důstojného uplatnění. (Balvín, 

2008, s. 25) Balvínův názor tak zřejmě odhaluje úspěšnost pedagogické činnosti Miroslava 

Dědiče a klade důraz také na jeho charakterové vlastnosti. Vyzdvihuje tak důleţitost 

vzájemné propojenosti kompetencí sociálního pedagoga s kompetencemi osobnostními. 

Pedagogický slovník (Průcha, Mareš, Valterová, 2003, s. 103-104) definuje kompetence jako 

soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být vybaven pracovník (v daném 

případě učitel), aby mohl efektivně vykonávat své povolání. Těmito kompetencemi jsou 

především kompetence osobnostní a kompetence profesní. Přičemţ „osobnostní kompetence“ 

zahrnují podle těchto autorů zodpovědnost, tvořivost, schopnost řešit problémy, dovednost 

týmově spolupracovat, být sociálně vnímavý a reflexivní. Profesní kompetence se vztahují 
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nejen k obsahové sloţce výkonu profese, ale dnes jsou vázány téţ ke komunikativní, řídící, 

diagnostické, autoevaluační aj. oblasti sociálně pedagogické práce. (Procházka, 2012, s. 76, 

cit. dle Průcha, Mareš, Valterová, 2003, s. 103-104) 

Konkrétně ve vztahu k romským dětem ještě Balvín udává: Ve vztahu k romskému ţákovi 

učitel potřebuje nejenom informace pedagogické, psychologické, ale i romologické, znalosti o 

romské kultuře, zvycích, apod. pro jeho vlastní práci a tvorbu profesionálního étosu je velmi 

důleţitý filozofický pohled. (Balvín, 2008, s. 11) 

My se zaměříme na pohled Dědičovy pedagogické činnosti z hlediska pedagogického, 

filozofického a etického. 

 

3.1 Hledisko pedagogické 

Z hlediska pedagogického šlo o velmi náročnou činnost. Uvědomíme-li si, ţe šlo o 1. školu 

pro romské děti, které do té doby navštěvovaly školu jen sporadicky a ve většině případů 

spíše vůbec. Dědič měl ve třídě děti rozličného věku a různých vědomostních úrovní. 

Sloţitost situace popisuje ve své knize. (Dědič, 1985, s. 38) Počáteční iluzorní představy o 

tom, jak děti zapřáhnu do školní práce, se velmi záhy rozplynuly jako mlha nad Olšinou. Ta 

šedá masa domněle bez tváří se pojednou jeví jako seskupení individualit. Kaţdý je jiný, 

konstatuji překvapen. Nadání, schopnosti, píle, snaha, touha dovídat se, kaţdý je svůj, jiný, 

nejsou tedy banda cikánská, jak jsem slýchal a sám se dosud domníval. Potíţ je s tím ve 

výuce. Fery se nudí, má-li čekat, aţ se Laci prokouše skladbou slabik, a Gejzův prázdný 

pohled a krabaté čelo mi říkají, ţe jsem přehnal poţadavky a nadsadil své představy o jeho 

moţnostech. Vţdyť to nejde, hromské dílo, ani učit najednou, byť jsou všichni začátečníci, 

ani dělit do skupin s přibliţně stejnou úrovní. Kolik ţáčků, tolik oddělení, nehledě na to, ţe 

klacek jako Gejza můţe být mezi posledními a střízličí Fery jako první. Přitom jiné 

předpoklady pro práci v jazyku, jiné v počtech, zcela rozdílné ve výtvarné výchově. 

Fenstermacher, Soltis (2008) ve své publikaci uvádí tři vyučovací styly: exekutivní, facilitační 

a liberální. Exekutivní styl vnímá učitele jako manaţera sloţitých výukových procesů, 

facilitační styl představuje učitele jako empatickou osobu, která pomáhá ţákům rozvíjet jejich 

osobnost a dosahovat vysoké úrovně sebeaktualizace a sebeporozumění. (Fenstermacher, 

Soltis, 2008, s. 17). Liberální styl vidí učitele jako osobnost, která osvobozuje mysl ţáků, 

zasvěcuje je do různých způsobů lidského poznání a pomáhá jim stát se vyváţenými, 

erudovanými a morálně hodnotnými lidskými bytostmi. (Fenstermacher, Soltis, 2008, s. 18) 
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Dědičova pedagogická činnost nám ukazuje, ţe dokázal intuitivně vţdy pouţít takový styl, 

který vyhovoval vţdy konkrétní situaci. K těmto skutečnostem vyjadřují poznatek i 

Fenstermacher se Soltisem (2008, s. 90) Zkušení učitelé, kteří byli předmětem pedagogického 

výzkumu a byli vyhodnoceni jako obzvláště úspěšní, dokázali relativně snadno pouţít takový 

styl, jenţ odpovídal situaci, v níţ se právě nacházeli. Takové učitele obvykle vnímáme jako 

vynikající a kdyţ navštívíme jejich výuku, v duchu si říkáme: „To je skutečně dobrý učitel!“ 

Mezi klasické výukové metody patří: metoda příkladu, metoda vysvětlování, metoda cvičení a 

navykání, metoda kladení poţadavků, metoda povzbuzení a metoda trestů. V novodobé 

historii dále rozlišujeme metody záţitkové a metody aktivizující, které dále dělíme na metody 

heuristické, situační, inscenační, situačně-problémové. Dalšími metodami jsou dialogické 

metody, hra jako metoda výchovy, metoda kompenzace nevhodných podnětů, metoda 

plánování pozitivní perspektivy, supervize, mediace. (Bakošová, 2011). 

Dědičova pedagogická činnost se opět vyznačuje kombinací jednotlivých výukových metod 

s metodou trestu nevyjímaje.  Pouţívání výukových metod záviselo na aktuální situaci, 

s cílem udrţet pozornost romského ţáka. Pro Dědiče se stala poměrně zásadní metoda 

kompenzace nevhodných podnětů. Zrod této realizované metody také popisuje. V jeho knize 

se dočteme: Dosaţené výsledky neodpovídají vynaloţenému úsilí. Co škola s obtíţemi 

vybuduje, rodinné prostředí hravě rozvrátí. Kapitánovy a naše společné úmysly částečně 

dozrávají v sklizeň kyselých plodů. Nejde jen o výsledky školní výuky, které jsou měřítkem a 

kde by to nebylo vcelku právě nejbeznadějnější. Více nás ţere, ţe nemůţeme zakotvit 

v názorové oblasti. Negace vztahu ke vzdělání, zabedněnost generace dospělých, kteří 

paralyzují upevňování volní stránky osobnosti dětí. (Dědič, 1985, s. 54) Brzy se vyloupla 

idea, kterou kapitán se svými maníky zajistil materiálně. Vejtřaska přivezla pro začátek pět 

postelí s potřebným počtem matrací, podhlavníků a vojenských přikrývek. Uprázdnili jsme 

místnost, která zatím slouţila jako sklad dékápek, zařídili ji v rámci naší fantazie a moţností 

jako útulnou loţnici. (Dědič, 1985, s. 55) 

 

 

3.2 Hledisko filozofické 

Z hlediska filozofického můţeme pedagogickou činnost Miroslava Dědiče zařadit do tvořivě- 

humanistické výchovy. 

Dle Zeliny (2004, s. 161) humanismus vyzdvihuje celkovou důstojnost a hodnotu člověka a 

její schopnosti seberealizace. Zastánci této teorie věří, ţe kaţdý člověk má v sobě potenciál 
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pro zdravý a tvořivý růst, pokud je schopen respektovat svoji zodpovědnost za vlastní ţivot a 

vyuţít tento potenciál, potom můţe kaţdý jedinec překonat omezující vlivy jak rodičovské 

výchovy, tak vzdělání či dalších sociálních tlaků. Dále Zelina uvádí, ţe vychovatel tvořivě-

humanistické výchovy nemá jednostrannou roli, ale musí být flexibilní a mnohostranný. Je 

především podněcovatelem, stimulátorem, animátorem, přítelem, rádcem, facilitátorem a 

pomocníkem vychovávaného. Role direktivního vůdce se připouští jen minimálně, pokud to 

situace vyţaduje.  (Zelina, 2004, s. 195) 

Dědičova filozofie výchovy měla jasný cíl, aby v romských dětech, které doposud nebyly 

navyklé na povinnou školní docházku, probudil zájem o vzdělání a umoţnil jim tak lepší 

podmínky pro ţivot, neţ měli jejich rodiče. Cílem se stalo také zvnitřnění morálních hodnot. 

Posilování jejich vlastního sebevědomí probouzel u dětí svým projevem důvěry k jejich 

osobě. Starší děti po vzoru Makarenka brzy přizval ke spolupráci, aby mu pomáhaly 

s mladšími, nebo slabšími ţáky. 

 

3.3 Hledisko etické 

Hledisko etické vychází z osobnostních rysů Miroslava Dědiče. V kontaktu s romským 

etnikem šlo především o to, aby pochopili, ţe jedná v jejich zájmu. Dědič si svojí srdečností a 

upřímností nakonec dokázal získat nejenom romské děti, ale i jejich rodiče. Dle Balvína 

(2008, s. 86) je etickým faktorem jeho humanismus, bezprostřední vztah k člověku jako cíli 

lidského usilování, láska k dětem. Dědič si tak svojí laskavou povahou, svým upřímným 

zájmem, empatií a usilovnou prací nad rámec svých povinností dokázal získat důvěru 

romských dětí. Jejich důvěra tak rostla oboustranně. Sám Dědič v úvodu své knihy přiznává: I 

kdyţ jsem se stal kantorem, ţil jsem stejnými názory jako většina ostatních lidí a ani jsem se 

nesnaţil hledat hlubší pohled a objektivní názor, neboť jsem byl vzdálen z dosahu zájmů o 

ţivot Cikánů. (Dědič, 1985, s. 8) Svoji vlastní změnu popisuje takto: Postupem času jsem si 

začal uvědomovat změnu, která se se mnou dála. Připomněla mi to Růţa konstatováním, ţe se 

spolu nesetkáme na kus řeči, ţe jsem buď mezi dětmi ve třídě, na zahradě, v lese, nebo zase 

zalezlý mezi lejstry v kabinetě. Bránil jsem se nařčení, ţe „jsem se do toho zaţral“, ale sám 

sebe jsem klamal. (Dědič, 1985, s. 54) O skutečnosti, ţe jeho humanismus překračoval svými 

rozměry běţného chování obyčejného pedagoga, svědčí aţ do současnosti udrţované kontakty 

se svými ţáky. 
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 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

     Vzhledem k tématu této práce je zvolen kvalitativní výzkum, který nám umoţní hlouběji 

proniknout do zkoumané problematiky. Kvalitativní výzkum klade důraz na subjektivní 

stránku. Důleţité jsou pocity, myšlenky a názory účastníků výzkumu. Při kvalitativním 

výzkumu jde také o specifický vztah mezi výzkumníkem a zkoumanou osobou. 

 

4.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, co a jakým způsobem ovlivnilo profesní vývoj sociálního pedagoga 

PhDr. Miroslava Dědiče. Vzhledem k tomu, ţe jde o biografický výzkum, bylo zapotřebí 

seznámit se s ţivotem Miroslava Dědiče od jeho narození aţ po současnost.  

Hlavní výzkumnou otázku můţeme tedy formulovat:  

Jak vnímá PhDr. Miroslav Dědič svou ţivotní pouť při pohledu na profesní vývoj? 

Dílčí cíle výzkumu můţeme specifikovat: 

Jak ovlivnilo Miroslava Dědiče jeho dětství? 

Jaký vliv měli rodiče Miroslava Dědiče na jeho osobnost? 

Jakým způsobem ovlivnily ţivot Miroslava Dědiče historické události? 

Jakou činnost ve svém profesním ţivotě vnímá jako dominantní? 

Jaký vliv měla na profesní vývoj Dědičova rodina? 

 

4.2 Metody výzkumu a sběr dat 

S ohledem na zvolené téma této práce jsem zvolila metodu výzkumu formou rozhovoru 

polostrukturovaného a rozhovoru nestrukturovaného. Nestrukturovaný rozhovor proběhl 

formou ţivotního příběhu nebo také narativním interview. Jedná se o jednopřípadovou studii. 

Obsahem výzkumu ţivotního příběhu je zápis, analýza a vyhodnocení ţivota zkoumané 
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osoby. Ţivotní příběh je svou formou narace, vypráví ji objekt výzkumu, zpravidla 

chronologicky. Důraz je kladen na subjektivní popis ţivotních událostí, které umoţní 

výzkumníkovi zjistit subjektivní významy. Fakta zde nejsou cílem výzkumu, ale jejím 

prostředkem. Ţivotní příběh neboli narativní interwiev se zapisuje nebo nahrává na 

záznamník, popřípadě je moţná i videonahrávka. Ta se dále analyzuje a vyhodnocuje. 

4.3 Zpracování dat 

Zpracování dat představuje u kvalitativního výzkumu formou rozhovoru časově velmi 

náročnou práci. Protoţe rozhovor byl nahráván na záznamník, bylo nutno získaná data převést 

do psané podoby, abychom s ním mohli dále pracovat. Přepis mluveného slova nazýváme 

transkripcí. Kvůli zachování autentičnosti je zde uvedena přesná transkripce, bez úprav textu. 

 

5 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO PROCESU 

 

     Předmětem výzkumu se stal spisovatel, sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič. Celý ţivot 

věnoval pedagogické činnosti v teoretické i praktické rovině. Po 2. světové válce získal 

zkušenosti s učením dětí rozličných národností. Nejdéle se věnoval romským dětem. 

V současné době ve svých 88 letech si uţívá zaslouţeného odpočinku. 
2
 

O výzkumu ţivotního příběhu PhDr. Miroslava Dědiče jsem nenalezla ţádné informace. Tato 

skutečnost mne také motivovala k vlastní realizaci tohoto výzkumu. Impulsem bylo osobní 

zaujetí ţivotních počinů Miroslava Dědiče a také přesvědčení, ţe jeho ţivotní zkušenosti 

mohou být přínosné pro odborníky, stejně jako pro širokou veřejnost. Věřím, ţe ţivotní 

zkušenosti, moudrost dříve narozených a jejich profesní dráha je pro mnohé z nás velmi 

motivující a inspirativní. 

 

5.1 Charakteristika místa výzkumu 

Výzkum proběhl v domě manţelů Dědičových, v Chlumanech u Prachatic. Jedná se o 

dvoupodlaţní rodinný dům v samotném středu jihočeské vesničky Chlumany s číslem 

popisným 11, naproti místní kapli. 

                                                 
2
 Údaje autorky jsou z doby její tvorby závěrečné bakalářské práce. V době vydání naší společné publikace, tedy 

v roce 2021, jiţ Miroslav Dědič neţije. Zemřel 25. prosince 2020 ve svých 95 letech (narozen 30. srpna 1925, 

zemřel 25. prosince 2020). 
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5.2 Procedura sběru dat a zpracování dat 

Procedura sběru dat probíhala během dvou rozhovorů. Setkání předcházelo několik 

telefonických rozhovorů. V prvním telefonickém rozhovoru jsem se panu Dědičovi 

představila, seznámila ho se svým výzkumem a poţádala jej o rozhovor, se kterým souhlasil. 

Druhý telefonát jiţ upřesňoval datum návštěvy.  

První rozhovor se uskutečnil 12. července 2013 v domácím prostředí pana Dědiče. Jednalo se 

o první společné setkání, krátce jsem představila vlastní osobu, zopakovala svůj důvod 

návštěvy a poţádala o souhlas s nahráváním rozhovoru na záznamník mobilního telefonu. 

Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor, otázky se týkaly převáţně působení v 1. romské 

internátní škole, ale zajímala jsem se i o osobní ţivot, o názory na současnou situaci spoluţití 

Romů s Čechy.  

Druhý osobní rozhovor s Miroslavem se uskutečnil o téměř sedm měsíců po prvním 

rozhovoru na stejném místě. Setkání proběhlo 7. února 2014 ve velice přátelské a uvolněné 

atmosféře. Pan Dědič byl uţ dopředu obeznámen se záměrem výzkumu ţivotního příběhu a 

narativního interview. Neměl u sebe ţádné poznámky, mluvil plynule, chronologicky. 

Nemusela jsem do vyprávění téměř zasahovat, nechala jsem jej tak bez přerušování vyprávět 

o jeho ţivotě a vzpomínkách, které si u toho vybavoval. 

Po skončení rozhovoru jsem mu poděkovala a poţádala jej ještě o podpis se souhlasem ke 

zpracování nahrávky pro účely výzkumu do bakalářské práce.  

Následovala doslovná transkripce. Pro zpracování textu jsem pouţila metodu kódování. U 

kvalitativního výzkumu nejsou kategoriální systémy předem dané. Celý text jsem několikrát 

přečetla, vyznačila důleţité momenty, osoby, zlomové okamţiky, na které kladl Dědič při 

svém vyprávění důraz. V závěru jsem text rozdělila do kategorií. Vzhledem k mnoţství textu 

mi přišla vhodná pro svoji přehlednost technika barvení textu. Pro kaţdou kategorii jsem vţdy 

zvolila jinou barvu a v textu je pak označila.  

 

Kategorie jsou následovné: 

Kategorie č. 1: Dětství. 

Kategorie č. 2: Studium. 

Kategorie č. 3: Volba profese. 
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Kategorie č. 4: Pedagogické začátky. 

Kategorie č. 5: Vrcholná profesní kariéra. 

Kategorie č. 6: Následná profesní kariéra. 

Kategorie č. 7: Základní vojenská sluţba. 

Kategorie č. 8: Zlomové okamţiky. 

Kategorie č. 9: Důleţité osoby v jeho ţivotě. 

Kategorie č. 10: Rodina a soukromý ţivot. 

 

V době mezi oběma rozhovory, dne 13. listopadu 2013, jsem navštívila Muzeum romské 

kultury v Brně. Historik romského muzea pan Michal Schuster mi na základě předchozí 

telefonické domluvy připravil z archivu k nahlédnutí materiály, týkající se Miroslava Dědiče. 

Tyto dokumenty obsahovaly Dědičovy uveřejněné články v novinách, noviny a výstřiţky 

z novin, které obsahovaly články o Miroslavu Dědičovi, o škole v Květušíně, nebo o filmu 

„Kdo se bojí, utíká“. Soubor materiálů doplňovaly Dědičovy vlastnoručně psané deníky z dob 

působení v romské internátní škole. Tyto materiály nashromáţdil Miroslav Dědič a Muzeu 

romské kultury je věnoval. 

 

5.3 Interpretace a analýza dat 

Vyprávění Miroslava Dědiče je z velké části chronologické. Dotkl se tak všech etap svého 

ţivota počínaje dětstvím, studentskými léty, začátky své pedagogické činnosti, vrcholnou 

profesní kariérou i soukromým ţivotem. Některé etapy stručně zmínil, o jiných, které mu 

připadaly zajímavé a důleţité, dokázal dlouze hovořit. 

 

 

Kategorie č. 1: Dětství 

Dětství Miroslava Dědiče bylo ovlivněno profesí jeho tatínka, který byl ţelezničář. Bydleli na 

stráţních domcích, které byly na samotách. Ke kamarádům to měl daleko, sourozence ţádné 

neměl. Od nejútlejšího dětství se tak začíná rozvíjet jeho láska ke knihám a následně i k psaní. 
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Vyrůstal jsem jako jedináček, po mém narození uţ moje maminka děti mít nemohla. Tatínek 

byl ţelezničář, maminka byla v domácnosti. Tím, ţe jsem vyrůstal sám, bez sourozenců, 

musel jsem se nějak zabavit, velmi mnoho jsem četl, a od 14-ti jsem si začal psát deník. 

No kniha byla moje největší zábava a přítelkyně! Víte, protoţe já jsem ţil na těch samotách. 

A ty stráţní domky a tak dále, no co, tak jsem seděl a četl jsem.  

S rodiči bydlel postupně na třech stráţních domcích. Otec jako ţelezničář musel působit vţdy 

tam, kde ho přesunuli a rodina se vţdy stěhovala s ním. 

No tak tam, prostě, jsem proţil mládí celkem na třech stráţních domcích. Jeden byl mezi 

Novými Hrady a Českými Velenicemi, ten stráţní domek. Druhý byl v prostoru, kde dneska, 

vy jistě víte, ţe tady na Novohradsku se pumpuje takzvaná Dobrá Voda, jo? To je velký 

podnik dneska a je to na louce pod tím domečkem, kde jsme bydleli tenkrát. Samozřejmě tam 

tenkrát nic nebylo, tam byla jen louka, co tam dnes stojí ten velký podnik, kde čerpají Dobrou 

vodu. Tak to byl druhý stráţní domeček, a tam jsem byl jenom krátce, asi půl roku a stěhovali 

jsme se na třetí a ten je mezi těmi Novými Hrady a Petříkovem. Tam je zastávka Petříkov, 

ano? A tam v lesích byl prostě stráţní domek, na kterém jsme bydleli. A tam jsem zaţil prostě 

to období před zahájením 2. světové války. 

Oblast Sudet předurčovala kontakt s jinými národnostmi. Bylo tedy samozřejmostí, ţe mezi 

prvními kamarády se objevili němečtí chlapci. 

Moji první kamarádi byli Němci. To znamená, já jsem měl vţdycky s národnostmi kontakt od 

nejútlejšího věku. To v těch čtyřech letech, prostě, jsem ještě na tom stráţním domku ţil a 

v okolí bylo několik chaloupek a tam ţili německé rodiny a s těmi já jsem se kamarádil. 

 

Kategorie č. 2: Studium 

Po absolvování obecné školy studoval Dědič na gymnáziu v Českých Budějovicích. Toto 

období je poznamenáno 2. světovou válkou. Období studia ztvárnil také ve své knize 

„Omluvte mne, pane profesore“. V té době ţil Dědič s rodiči na stráţním domku na břehu 

rybníka Bezdreva a do školy dojíţděl vlakem. 

My jsme za války ve škole vymýšleli, co nejhorší bylo moţný. Takţe my jsme šli prostě 

z jedný rošťárny do druhý. A skončilo to v půlce septimy.  

V polovině septimy museli všichni studenti nastoupit na nucené práce. Dědič vystřídal 

několik míst za tu dobu. Naučil se fyzické práci v různých oborech. 
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Já jsem byl třeba ve Zlivi v továrně na šamotové zboţí, tam ta fabrika v podstatě ještě dnes 

stojí. Jestli tam ještě dneska něco dělají, to já nevím, ale tam jsem byl prostě zaměstnanej a 

vyváţel jsem tam ty vodpadky. Pak jsem byl zaměstnán na lignitovém dole v Mydlovarech, to 

je ta elektrárna, tam se ještě pracuje. Tam prostě fungovali na lignitovém uhlí. Tím se tam 

jako vytápělo. 

Maturitní zkouška proběhla vzhledem k útrapám, kterými si všichni za války prošli, 

symbolicky. 

Ovšem naše maturita po skončení války byla taková, ţe jsme si vyprávěli, kde jsme kdo byli 

za války nasazený, co jsme tam dělali, jak se nám vedlo. To byla naše maturita. 

Kategorie č. 3: Volba profese 

Volba učitelské profese byla u Dědiče ovlivněna válkou. Neměl ţádné učitelské ambice, 

nikdo z rodiny nepůsobil jako pedagog. Ţádala si to doba, historické události a Dědič se této 

příleţitosti chytil. 

Takţe skončila válka, no a co teď? Tak já jsem poslech tu výzvu, protoţe tenkrát o nás 

mluvili v pohraničí. Potřebujeme prostě obsadit tam školy, protoţe je tam spousta dětí, ty 

nechoděj do školy vůbec. Já jsem nikdy neměl touhu stát se učitelem, to přinesl ţivot.  

 

Kategorie č. 4: Pedagogické začátky 

Dědičovy pedagogické začátky se vyznačovaly poměrně krátkodobým působením na několika 

zpravidla jednotřídních školách. Po působení ve vesnici Zahájí, učil půl roku v Nákří, poté 

odvelen do pohraniční vesnice Skoky, kde opět působil půl roku. Zde učil slovenské děti.  Po 

dvouleté vojenské základní sluţbě v roce 1949 se ocitá v obci Nové Zvolání a učí děti 

německé. Po roce odchází do Pstruţí, kde stráví pouhý měsíc. 

…a moje první učitelské místo bylo v Zahájí. To je ta vesnička mezi Zliví a Mydlovarama. 

Takţe tam jsem nastoupil roku školního 1945/46. Potom jsem půl roku učil v Nákří. 

No a potom najednou jsem dostal příkaz. Potřebujeme učitele v pohraničí. Jsou tam děti, ale 

škola není obsazená a já jsem dostal příkaz vyloţeně. Volali mě na školský úřad. Řekli, 

nastoupíte v pohraničí. A tak jsem nastupoval na okrese Ţlutice. A tam jsem potom nastoupil 

do školy, která byla ve vesničce Skoky. Německy se to jmenovalo Mária Štok, to byla 

samozřejmě původně německá vesnice. 
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Do pohraničních oblastí se po válce stěhovali mimo jiných národností také Slováci. Bylo to 

způsobeno poměrně snadnou dostupností bydlení, protoţe domy v pohraničních oblastech 

zůstaly po válce opuštěné. 

A byli tam nastěhováni Slováci z oblasti Těrchové, tam od Tater, ano? Pro ně tam byla prostě 

otevřená ta škola a já jsem prostě dostal příkaz, ţe nastoupím tam. No já jsem, poněvadţ 

kantořit jsem skutečně chtěl, tam skutečně potom nastoupil. Ono to bylo asi 15 km od nádraţí 

v těch Ţluticích do těch Skoků.  

Ubytovaný byl Dědič ve slovenské rodině, která patřila k rodu slovenského zbojníka Juraje 

Jánošíka. Jeho přímý potomek František Jánošík působil ve Skokách jako starosta a Dědič mu 

nejprve pomáhal a potom sám úřad starosty převzal. Působil zde aţ do odvedení do vojenské 

základní sluţby. 

A vzpomínám si, ţe jsem nastoupil do rodiny slovenské, kde mladý hospodář se jmenoval 

Jánošík, František Jánošík. No a k mému překvapení, byl to přímý potomek slovenského 

junáka Juraje Jánošíka, ano? No a s tím jsem proţil to období, tam to bylo jenom přes půl 

roku, protoţe ten Jánošík tam byl starosta a byl negramota. Kdyţ jsem tam nastoupil prostě, 

tak samozřejmě on neuměl číst. A samozřejmě veškeré úřadování jsem dělal s ním. Kdyţ 

jsem tam nastoupil, tak ta pošta tam byla všechna na hromadě v koutě, protoţe on jako 

negramota s tím nemohl nic moc dělat. Takţe, kdyţ jsem tam přišel, tak jsme to všechno 

sbalili, ty oběţníky a to všechno a ouřadoval jsem tam já a pak jsem tam teda dělal starostu. 

No a byl jsem tam do konce září 1947 a nastupoval vodtuď do základní vojenské sluţby. 

 

Kategorie č. 5: Vrcholná profesní kariéra 

Působení v pohraniční oblasti Dědiče nenaplňovalo, bránila mu v tom touha po rodném kraji. 

Na vlastní ţádost o přeloţení se tak nakonec ocitá ve Vojenském prostoru  Boletice, v obci 

Květušín, ve škole pro romské děti. 

Jsem tam teda nastoupil. Přijel pro mě kapitán Pohl vojenským gazíkem a dovez mě do 

Květušína. 

S dětmi jsem jednal zpočátku moţná se zvědavostí a i s odstupem, ale brzo jsme se sblíţili. Já 

jsem se s dětmi skamarádil, poněvadţ jsou to děti, jako všechny jiné! 

Prostě stalo se něco nepředstavitelného! Děti utekly od mámy a táty, ţe je to ve škole lepší! Já 

se pamatuju, jak tenkrát prostě na okrese, na kraji, já na ně se starostou vyvalil oči. Říkaly: 

„Děti se rozhodly. My si myslíme, ţe to pro ně není a děti se rozhodly samy.“ 
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V Květušíně byla škola pro romské děti 3 roky. Poté se museli z důvodu nedostačující 

kapacity přestěhovat na Dobrou Vodu. Jednou z moţností, jak motivovat a zaujmout romské 

děti, bylo i zahradničení a chovatelství. Dědič zaloţil ovocné sady, chovali slepice, měli 

vlastní včelstvo. 

To byla vůbec nejuţitečnější věc, vést děti k práci. V tom dnešní školství dělá ohromnou 

chybu. Dnes, kdyby chtěl děti někdo zapřahat, tak ho budou za to kritizovat a dost moţná za 

to bude jako trestán, ţe s nimi zachází hrubě, nutí, aby pracovaly. Ale podle mne je to jediná 

moţná cesta! 

U romských dětí byla z počátku velkým problémem jejich nekázeň. Napravit jejich chování 

nebylo jednoduchou záleţitostí, ale Dědičovi se to podařilo i metodou trestu. Výši trestu 

přitom určoval společně se samotnými provinilci. 

No, ano! On řek dvě a já: „ Nezdá se ti to málo za todle?“ Tak von se ohnul, protoţe věděl, ţe 

prostě tak to je. Na futře visel řemen, normální koţenej řemen od kalhot, o kterém všichni 

vychovatelé věděli, ţe to je „Makarenko“, ten řemen, jo? Jsem říkal: „Podej mi Makarenka, já 

jsem mu vysadil čtyři na zadek s úsměvem. Samozřejmě jsem vůbec nezkoumal, jestli má 

v kalhotách noviny nebo polštářek, protoţe nešlo o tělesnou bolest, ale o tu ostudu, ţe dostal. 

Protoţe před ředitelnou stál houf dětí, se smály, kdyţ lez ven a říkaly: „Ty ses musel moc 

vohnout.“ A smály se. 

Taky se stalo, ţe řek pět a já na to: „Tak za todle by ti stačily dvě, to uţ si budeš pamatovat. 

Prostě o fyzickou bolest tu vůbec nešlo! 

Dědič zaloţil s dětmi pěvecký soubor, s kterým procestovali celou republiku. Vystupovali 

také na Slovensku a v romských osadách. Absolvovali přes šedesát vystoupení. 

Ano, sjezdili jsme celou republiku. Tenkrát jsme zpívali i na Hradě v Praze Zápotockýmu. To 

tenkrát Tonda Horváth si podával ruku s „Tondou Zápotockým“! 

V roli ředitele působil v dětském domově se školou aţ do jeho zrušení v roce 1960. 

A po roce 60 zase některé chytré hlavy na ministerstvu tenkrát rozhodly, jsem byl zavolán na 

ministerstvo a bylo mi řečeno: „Skončíš tam s Cikánama, protoţe cikánskej problém je uţ u 

nás vyřešen. Nepotřebujem ţádnou školu pro cikánské děti. My tam potřebujeme umístit 

Ústav pro mravně narušenou mládeţ ve věku od deseti do čtrnácti let. 

Sám Dědič označuje práci s romskými dětmi ve svém ţivotě jako stěţejní. 

Byla nejnáročnější, ale o to více si jí váţím. 
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Kategorie č. 6: Následná profesní kariéra 

Po zrušení dětského domova se školou pro romské děti zůstal Dědič v Dobré Vodě ve funkci 

ředitele v nově zřízeném Ústavu pro mravně narušenou mládeţ. Zpočátku ani neuvaţoval, ţe 

by na místě po zrušení romské školy zůstal. Práce s romskými dětmi jej těšila a naplňovala, se 

zrušením školy nesouhlasil, ale nakonec souhlasil s dvouletým působením v nově zřízeném 

ústavu. 

Takţe prostě cikánská škola měla bejt zlikvidovaná a měla tam nastoupit ta děvčata. No a já 

jsem řek: „Já končím, já tady nebudu.“ Načeš inspektor, tenkrát to byl Jiří Šarbach- se 

jmenoval, byl inspektorem tady v Prachaticích ve školském úřadě a ten prostě, kdyţ jsem 

hned podal ţádost, ţe končím, tak za mnou přijel a řek: „Podívej se, ty máš zkušenosti 

z dětskýho domova a tak déle, ty děvčata tam přijdou, já nemůţu nikoho sehnat.“ No tak ten 

Jirka Šarbach prostě říkal: „Podívej se, nemůţu nikoho sehnat, a kdyţ, tak si s tím nebude 

vědět rady. Ty máš zkušenosti mnohaleté. A dokonce s takovýma prostě morálně 

zdevastovanýma, zůstaň tam, na tej Dobrej Vodě, já prostě taky přestanu inspektorovat. Já za 

dva roky chci odejít ze školství a chci jít kantořit, tak tady zůstaň se mnou ještě ty dva roky.“ 

Tak jsem na to přistoupil, on potom šel dělat ředitele do Volar, ano? A já jsem teda po těch 

dvou letech skutečně skončil, jo? Děvčata se přestěhovala a ono to bylo dost dramatické. 

I při výchově děvčat pouţíval stejné metody, které se mu jiţ dříve osvědčily. Z rozumných 

děvčat si vytvářel spolupracovnice, které mu byly při výchově ostatních svěřenkyň 

nápomocné. 

…já jsem tam měl jako pořádek, měl jsem to urovnaný, poněvadţ jsem si věděl rady 

s děvčaty hned, to jako zkušenosti jsem měl, já jsem to prostě vţdycky ved přes takový ty 

nejrozumnější, ţe jsem je bral ke spolupráci, né, ţe já bych je byl dirigoval. Snaţil jsem se jim 

to vysvětlit: „Vy víte, ţe to, co tady dělám, je ve váš prospěch, na vás záleţí.“ A bylo na ně 

spolehnutí. 

Po dvou letech Dědič skutečně odchází a pracuje na jednotřídní škole ve Lčovicích. 

Takţe jsem prostě skončil v dětským domově, nastoupil v Lčovicích, to byla idyla! To byla 

jednotřídka, velice solidní rodiče. Ještě dneska za mnou jezdí. Nedávno, bylo jich asi pět, 

přijeli pobesedovat, podebatovat. Tam jsem proţil jako rok v idyle přímo, děti hodné! Já jsem 

měl strach, ţe mě budou trestat, za to, ţe se flákám. Tam byly volné čtvrtky! No prostě ve 

srovnání s tím dětským domovem to byla idyla. Tam jsem za 12 let neměl řádnou dovolenou, 

ani Vánoce, to jsem všechno proţíval společně s dětma. To bylo opravdu zápřeš. Takţe v tej 
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Lčovickej škole, to byla idyla! A z těch ţáků dneska, uţ jsou to taky důchodci a tak dále, ne? 

Z těch dětí ještě mě zvou tam na besedu taky. Já jsem byl ve Lčovicích na besedě a za mnou 

sem taky jezdí. 

Po ročním působení v Lčovicích dostává Dědič nabídku pracovního místa do Pedagogického 

ústavu v Českých Budějovicích, zde setrvá aţ do důchodu. 

No takţe tam jsem končil a byl jsem tak nějak pozván do Pedagogického ústavu na základě 

mých zkušeností s různými národnostmi a s různými situacemi ve školství, takţe si mě tak 

nějak vybrali. Hlavně v poslední době o Cikány, protoţe to bylo aktuální a je to aktuální 

miserábl dnes. 

V Pedagogickém ústavu se věnoval nejdříve problematice výchovy pro mimoškolní 

vyučování, aţ později se opět začal věnovat problematice romského etnika a přednášel po 

celém Československu. 

Já jsem ze začátku na tom Pedagogickým ústavu měl ze začátku jenom problematiku výchovy 

pro mimoškolní vyučování pro jihočeský kraj. Já jsem tam nedělal cikánskou problematiku, 

kdyţ mě tam jako pozvali a ustanovili teda a zaměstnali, tak já jsem se staral o pracovníky ve 

školních druţinách, to znamená vychovatelky ve školních druţinách, ve své péči jsem měl 

pracovníky v dětských domovech, to znamená přednášky pro ředitele dětských domovů a pro 

vychovatele v dětských domovech a ve školních druţinách, čili ty jsem tak nějak informoval a 

instruoval. Né Cikány, o to uţ se vůbec nejednalo. To přišlo aţ potom, najednou přišli: „My 

by jsme teda na základě zkušeností, který máš, měli něco začít dělat i s Cikánama.“ No tak 

jsem samozřejmě začal, a bylo to v kraji České Budějovice a pak samozřejmě začaly zvát i 

další kraje a došlo to tak daleko, ţe jsem přednášel po celé republice, ve všech krajích. To 

málokterý okres by se našel, kde jsem třeba nepřednášel, protoţe tam třeba byli Cikáni 

v menšině nebo vůbec nebyli, ano? A jezdil jsem přednášet skutečně prostě na celou řadu 

míst. Hlavně na východní Slovensko, tam jsem měl těch přednášek opravdu spoustu, tam uţ 

jsem jezdil i s dětským souborem. Měli jsme přes šedesát vystoupení, i v těch cikánských 

osadách, fotky jsou v té publikaci. 

 

Kategorie č. 7: Základní vojenská sluţba 

Dědič nastupuje na vojnu v září roku 1947 po působení ve Skokách. Svoji sluţbu zahájil 

v Jindřichově Hradci. Po té přechází do Českých Budějovic, kde absolvuje školu pro 

důstojníky v záloze. 
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Prošel jsem vojnu v Jindřichově Hradci, potom v Budějovicích, tam jsem byl ve škole pro 

důstojníky v záloze, ano? A potom z Bílovic jsem po skončení té školy nastoupil v Krumlově, 

tam jsem byl jenom krátce, a potom jsem byl přeřazen do Kaplice, kde si mě vybral velitel 

praporu, to byl podplukovník Hrouda. My jsme mu říkali „Na tom tedy“, protoţe on za 

kaţdým třetím slovem říkal „na tom tedy“. Tak u tohodle podplukovníka já jsem dělal potom 

pobočníka a proţil jsem tam vojnu a v té Kaplici jsem i končil. No jinak, myslím, ţe jste se 

s tím seznámila, ţe jsem tam byl v kontaktu se Zátopkem, jo? Ten tam slouţil jako 

nadporučík. Večer, kdyţ přišel kontrolovat ty světnice, tak jsme besedovali. 

V armádě skončil s hodností četaře aspiranta. Na vojenských cvičeních byl povyšován aţ na 

hodnost nadporučíka. Hodnost kapitána nezískal z důvodů veřejného projevu nesouhlasu 

s okupací spojeneckých vojsk.  

Končil jsem jako četař aspirant a potom jsem postupně na cvičeních a tak dále byl povyšován 

aţ na nadporučíka a měl jsem prostě končit jako kapitán, protoţe důstojníci v záloze prostě 

končili tu svoji kariéru vojenskou jako kapitáni. To jsem nezískal, protoţe jsem nesouhlasil 

v roce 1968 se vstupem našich „ochránců“. Tak prostě, já si na to pamatuji, jak díky ředitelce 

Pedagogického ústavu, kde jsem byl zaměstnán, mi byla zachována hodnost nadporučíka, ale 

měl jsem být degradován na hodnost vojína, protoţe nesouhlasím se vstupem vojsk. To byli 

Rusové a Maďaři a Poláci a Němci z NDR, tenkrát obsazovali naši republiku, no a já jsem 

samozřejmě jako s tím nesouhlasil, takţe jsem měl být degradován. Ředitelka, protoţe si 

myslela to samé co já ve skutečnosti, i kdyţ samozřejmě musela jednat tak, jakoţe se mnou 

nesouhlasí. Jinak by ji byli vyhodili. Vzpomínám, tenkrát, jak si mě zavolala do kanceláře a 

říkala: „Podívejte se, chcete zůstat jako kapitán anebo chcete být obyčejný voják?“ Já jsem 

tenkrát říkal: „Podívejte se, soudruţko ředitelko, mě to je jedno, ale jako důstojník bych 

nemusel nosit tele na zádech, víte? Důstojníkům to vozí na káře, ale obyčejní vojáci si musí 

nosit na zádech ty telata, to bylo těţký todle.“ Ona polkla a zůstal jsem důstojníkem. Ale ta 

hodnost kapitána uţ mi přiznána nebyla, jo? No takţe to je pokud jde o moje vzpomínky na 

vojančení, ano? 

 

Kategorie č. 8: Zlomové ţivotní události a okamţiky 

Válečné období poznamenalo ţivoty všech, kteří ho zaţili. Ani Miroslav Dědič nebyl 

výjimkou. Zaţil dramatický odchod ze Sudet. Se svými rodiči odjíţděli ze Sudet posledním 

moţným vlakem. 
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Si vzpomínám, jak tenkrát prostě přišel otec, ten tam dělal tu sluţbu na tom stráţním domku a 

tam byl telefon. My jsme sice neměli elektřinu, ale telefon tam byl, ten ţelezniční. A přišel a 

říká: „Tak teď mě zrovna telefonovali, za dvě hodiny pojede poslední vlak, a kdo chce odtud 

odejít do vnitrozemí, kdo tady nechce zůstat prostě, ţe to budou Hitlerova vojska zabírat, tak 

za dvě hodiny tady zastaví vlak, a kdo chce připravit si věci, můţe se jako dostat do toho 

vnitrozemí. 

Maminka se rozplakala a začali shánět, co si prostě vodvezou. Měli na to dvě hodiny. Tak si 

vzpomínám, ţe přinesli necky, bedny – takové ty dřevěné bedny a do toho naházeli to 

nejnutnější. Peřiny, šaty, nádobí z kuchyně. To, co se prostě dalo jako narychlo takhle sehnat 

dohromady, tak to tam naházeli. Za dvě hodiny přijel vlak, zastavil, my jsme to tam prostě 

šoupli, taky do toho vlaku, ano, nastoupili jsme a vodjeli. A vzpomínám si, akorát pes, ten 

běţel za vlakem, ten s náma nešel, ten tam zůstal a my jsme odtud odjeli! 

2. světová válka ovlivnila i Dědičova studentská léta a nevyhnul se ani smrti svých kamarádů 

nebo známých. Dědičovi se vybavila situace, kdy zjistili společně se spoluţákem, ţe mu 

popravili jeho otce, který na gymnáziu působil jako profesor češtiny. 

Jinak z toho období, kruté bylo třeba: Já jsem kamarádil s jistým Ivanem Stejskalem a to byl 

syn našeho češtináře a on byl vynikající dramaturg jihočeského divadla v Českých 

Budějovicích. A za Heydrichiády byl popraven. S tím Ivanem jsem se kamarádil, seděli jsme 

spolu v lavici a to si vzpomínám, jak mu otce popravili. Si vzpomínám, jak ten otec byl prostě 

gestapem zatčen, odvezen do tábora, ano? Tenkrát se s matkou a dvěma sourozenci museli 

přestěhovat k babičce do Netolic a jezdívali jsme spolu s Ivanem vlakem. Vzpomínám si, jak 

prostě jsme vystoupili v Českých Budějovicích na nádraţí. Lidi se chodívali dívat na 

plakátové stěny, kde visely vţdycky dvojjazyčné, napřed německy, potom česky, oznámení, 

kdo ten den byl jako popraven. My jsme tam vystoupili na nádraţí, doběhli k plakátové stěně, 

najednou Ivan mě vzal kolem ramen, poloţil mně hlavu na ramena a říká: „Táta!“ Dověděl se 

o tom, ţe mu otce zbědovali, zabili, popravili z plakátu. 

Dalším zlomovým okamţikem, kde válka ovlivnila Dědičův ţivot, byla volba profese. Dědič 

od svého dětství mnoho četl, psal si deníky, věnoval se také psaní poezie, ale konkrétní 

představu o svém povolání neměl. 

Prostě najednou tu byla výzva, kdo z vás si myslí, ţe by se ve školství mohl uplatnit, učitele 

potřebujeme. No já jsem měl maturitu, nic víc, samozřejmě to všechno jsem si dodělal potom. 

Takţe jsem nastoupil, a moje první učitelské místo bylo v Zahájí. 
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Po úvodních letech svých profesních začátků, které absolvoval vţdy na příkaz školských 

úřadů, dostal moţnost nejen na návrat do rodného kraje, ale i výběru školy ze tří moţností dle 

vlastního uváţení. 

No já jsem prostě v tom Pstruţí, kdyţ jsem tu ţádost podával, jsem všude v té ţádosti uváděl: 

„Přijmu nejhorší učitelské místo v Jihočeském kraji, aby mě jako vyhověli, jo? Coţ mě díky 

Jirkovi Bauerovi vyšlo nakonec. A já jsem se hlásil na tehdy nejhorším okrese a to byl Český 

Krumlov. Dneska je to „perla“ hned po Praze, ne? Ale tenkrát to bylo nejhorší, opravdu 

mizérie, protoţe Krumlov byl z největší části německej, to znamená, po válce byl prázdnej, no 

a kdo se tam stěhoval? Ty, co neměli kde bydlet. Z vnitrozemí naše největší česká chudoba a 

cikáni, protoţe tam prostě dostali celej barák. To bylo fantastické! Tak já jsem tedy ţádal 

nejhorší místo a dostalo se mi teda krumlovského okresu, a kdyţ jsem se tam hlásil na 

školském úřadě, tak inspektor říkal: „Podívej se, mám tady místo v Hořicích, v Pošumaví, tam 

půjde ředitel za rok do důchodu a tam můţeš ředitelovat, nebo můţeš jít na jednotřídku a to je 

v Černé, to je u Lipna no a pak je tady ještě, no ale to ti říkám jenom pro úplnost. Tady je 

správce vojenského prostoru, nějakej kapitán Pohl, to je takovej hlupák nebo humanista, já 

nevím, von si představuje, ţe i Cikáni budou chodit do školy,a otevřel tam pro ně v jednej 

vesnici, která je obydlená celá Cikány, tak tam pro ně otevřel školu, je to mateřská škola, ale 

chodí tam do tý mateřský školy od nemluvňat, který tam nosí maminky v náručí aţ do 

patnácti let. To ti říkám jenom pro zajímavost. Posaď se, za čtvrt hodiny mi řekneš, jak  jsi se 

rozhodl.“ 

Dědič si jako mladý kantor, plný elánu a chuti vybral ze tří moţností tu nejméně 

pravděpodobnou. Touţil získat nové zkušenosti, ale sám netušil, jaké zásadní rozhodnutí ve 

svém ţivotě učinil, a jak moc to jeho následující ţivot ovlivní. Cikánská škola ho zaujala, 

povaţoval to za sbírání nových zkušeností. Sám také přiznává, ţe se cítil velmi sebevědomě a 

myslel si, ţe po pěti letech praxe jej uţ nic nepřekvapí. 

No mě to fascinovalo! Jsem si říkal, ţe uţ mě nic nepřekvapí. Učil jsem český děti, slovenský 

děti, německý děti, reemigranty z Volyňska anebo z Ukrajiny, z Balkánu reemigranty, to 

všechno jsem učil a najednou tady fantazie - cikánská škola. Za čtvrt hodiny mi říkal: „Tak 

jak si se rozhodl?“ A já povídám, tak já půjdu na tu cikánskou školu. Říkal: „Buď jsi 

humanista, nebo hlupák. Podívej se, dobře, budiţ, kdyţ si se pro to rozhodl.“ Já jsem mu říkal, 

kde všude jsem jako působil a ţe mě to jako překvapuje a zajímá a on povídá: „No dobře, 

hele, já tě tam teda dám, ta škola bude zlikvidovaná, myslíš, ţe to tam vydrţí? Ty Cikáni, aţ 

přijde jaro, tak sbalí rance a utečou a my tu školu zavřem. Ty to tam teda tu zimu vydrţíš, a 

potom tě dám, kam si vybereš. 
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Dalším ţivotním momentem, který se vepsal do ţivota Dědiče, ale v negativním smyslu, je 

pocit křivdy po odchodu z Dobré Vody. Po dvanáctiletém působení v dětském domově, 

plného nasazení a obětavé práce byl obviněn z krádeţe a vyšetřován policií. Obvinění byl 

Dědič zbaven a s původcem udání si vše vysvětlil, ale ten pocit hořkosti z takového nařčení 

v člověku zůstane. I v takto nepříjemné ţivotní situaci se projevuje Dědičův talent a schopnost 

komunikace, s autorem udání si nakonec vše vyjasnili. 

To ještě pro zajímavost. Tam totiţ po mým odchodu, tam nastoupil prostě jako ředitel 

pedagog z Prahy. Já jsem potom s ním mluvil samozřejmě. Jednak, já jsem, kdyţ jsem mu to 

předával, tak jsem mu prostě dal informace popravdě o všech, o chovancích, o 

vychovatelkách, o učitelích, o pomocném personálu, uklízečky. Jsem ho informoval, na koho 

se můţe spolehnout, kterýho vůbec nemusí brát tak nějak v úvahu a na který si musí dát 

pozor. Třeba jsem říkal, tadydle z toho pomocnýho personálu, to je lenoch, ta by nejradši 

brala peníze, ale neuklízela. Prostě jsem informoval popravdě. A zajímavý bylo, ten nový 

ředitel, ten tam skončil za rok. Potom se to předávalo jednomu z mých spolupracovníků, co 

tam byli se mnou. Ten to přebíral jako ředitel, poněvadţ zkušenosti z toho měl vlastní. A byl 

tam prostě jako solidním direktorem. Kdyţ ten z Prahy to předával a mě si zavolali, tak on mě 

říkal: „Já jsem si s tím nevěděl rady, a voni mě všichni tak nějak dávali rozumy.“  A von si to 

vykládal, ţe já je proti němu poštvávám. To ještě si pamatuju, to je taky taková drobnůstka. 

Přijeli za mnou policajti, ano? Ţe tam mají prostě na velitelství udání, co jsem si odtud odvez, 

co jsem tam ukrad, kdyţ jsem tam končil jako ředitel. Byli tam prostě nějaký, samozřejmě 

moje soukromý věci a obrazy. Jeden bych Vám mohl ukázat, nahoře visí, no tady není. To byl 

prostě ten ředitel, po těch neúspěších prostě, z toho, co mu tam dali tak nějak ty informace, co 

jsem vodvez, tak mě šetřili. Přijeli za mnou, já jsem všechno doloţil, ţe to je moje. Dokonce 

jsme jeli do těch Lčovic, co jsem tam byl v tý škole potom. Tam byla dlaţba v kuchyni, a oni 

mě udali, ţe jsem tu dlaţbu ukradl tam v tom dětským domově. A jeli jsme k mýmu švagrovi, 

od kterýho já jsem tu dlaţbu měl. Naštěstí on měl vydláţděnou chodbu, a kdyţ se ho policajti 

ptali, jestli má jako doklad, tak jim ho ukázal a ţe mě tu dlaţbu daroval. Tak to byla taková 

situace, to byla „odměna“ za moji dvanáctiletou práci v dětským domově, ţe chtěli ze mě 

udělat zloděje! Samozřejmě to bylo vše v pořádku, se to vyřídilo a všechno jelo dál. 

 

Kategorie č. 9: Důleţité osoby 

Důleţitými osobami v ţivotě Miroslava Dědiče, které formovaly jeho názory a ţivotní 

postoje, byli samozřejmě v první řadě jeho rodiče. 
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Moji rodiče byli členy Jednoty bratrské. My jsme jezdívali do toho společenství, do 

takzvaného shromáţdění, neříkali jsme, ţe jdeme do kostela, ale do shromáţdění. Čili grunt 

bylo křesťanství. A z toho jsem vyšel: „Miluj bliţního svého, jako sebe samého.“ A nejenom 

to: „Milujte i nepřátele své a dobře čiňte těm, kteří vám ubliţují.“ – To byl grunt, a z toho 

jsem vycházel. 

Ve vzpomínkách se Dědičovi vybavují především činy jeho rodičů, které popisují jejich silný 

charakter. 

A otec to tam chodil krmit, kdyţ z těch Sudet utekli. Tak vţdycky v noci tam šel prostě tajně 

přes tu demarkační čáru, kde to střeţili prostě ti němečtí pohraničníci, ano? 

A přišel jednou a říká: „Tak dneska jsem tam byl naposled. Němci po mně stříleli a to nestojí 

za to, abych obětoval ţivot za prase.“ 

Po dramatickém odchodu ze Sudet se rodiče rozhodli vrátit do stráţního domku ještě pro 

zbývající věci, které ve spěchu nemohli s sebou vzít. Domek byl ale vykraden a dozvěděli se, 

ţe jejich věci si odvezla německá stráţ. Maminka jednala s německými pohraničníky rázně a 

odhodlaně, s cílem uhájit si ukradené věci, to ale samozřejmě německou stráţ popudilo. 

No, kdyţ zjistili, ţe je všechno vykradeno, ten stráţní domek a dozvěděli se, ţe něco z toho 

vodvezli ti pohraničníci němečtí na hájovnu opodál. Tak se tam vydali tenkrát s ţebřiňákem, 

s vozem s párem koní, ano? Maminka začala prostě v té hájovně, tam, co ta stráţ bydlela, 

začala prohlíţet a ukazovala prostě, tady to je naše, to si vodvezem. A před vchodem do tý 

lesovny stála díţe, co se v ní dělalo těsto na chleba, poněvadţ maminka kaţdých čtrnáct dní 

vţdycky pekla chleba doma. Ten jsme nekupovali, ten maminka vţdycky pekla, ano? Tam 

vedle stráţních domků byla vţdycky pec o samotě takhle, jo? Ta pec se roztopila, pak se to 

vyhrabalo, pec byla rozţhavená a nasázely se tam prostě ty bochníky. A maminka prostě 

říkala, tadyhle ta díţe je taky moje, tu si taky vodvezu. Oni tam házeli do toho vodpadky. 

Měli to před vchodem a házeli do toho vodpadky. Ta díţe byla před domem, a házeli je tam 

jako do odpadkovýho koše. Tu díţi měli rodiče na to těsto. Maminka se na ně obrátila a říká: 

„Kam mám vysypat tadyhle tu díţi? Ta je taky moje, já si ji taky vodvezu.“  Načeţ se z toho 

houfu těch pohraničníků ozvalo: „Ať si to ta česká svině seţere!“ Načeţ maminka se otočila a 

říká: „Takovej hlad ještě nemám, abych po vás musela ţrát odpadky.“ Kdyţ todle řekla, tak se 

prostě všichni najeţili, jo? „Pudete s náma!“ Ţe jsou zatčený prostě. Načeţ maminka se 

rozplakala, samozřejmě, ţe já přijedu ze školy z Budějovic, ţe se nedostanu domů, ţe nemám 

klíče, ţe je tam zamčeno, klíče ţe jako nemám. 
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Maminku nakonec pustili domů, ale bez jejích osobních věcí a otec skončil na 14 dní ve 

vězení. Propustili jej aţ po zjišťovaných referencích od jejich tehdejších sousedských 

německých rodin.  

Tak nad ní se ustrnuli, ji pustili, ona s tím kočím a prázdným ţebřiňákem vodjela a otce 

odvezli. A odvezli ho do Nových Hradů. Tam je starý hrad a zámek na Nových Hradech, ano? 

A on tam byl 14 dní zavřenej. Zjišťovali si od těch Němců tam, jak jsme se k nim chovali, 

podle toho, ţe budou s námi jako zacházet. My jsme s nima vycházeli dobře. My jsme ţádný 

nepřátelství neměli, já jsem měl dokonce kamarády, a ţili jsme na samotě, takţe ty kontakty 

nebyly. Takţe se nic zlého nedověděli, naopak, ţe jako jsme se chovali k nim solidně, tak otce 

potom propustili. Na to mám taky záţitek! 

Propuštění otce Dědič popisuje jako velmi dojemný okamţik umocněný předvánočním časem. 

Bylo to uţ nějak v předvánoční době tenkrát. Seděli jsme s maminkou, byli jsme tam o 

samotě na takovým statku.  Říkalo se mu Los Pecnovec, poněvadţ ten majitel se jmenoval 

Los Pecen. Tam prostě měli tu prázdnou místnost. Si vzpomínám, jak jsme seděli na 

převrácených neckách, to bylo místo ţidlí a místo stolu jsme měli dřevěnou bednu, co jsme 

v tom jako vodváţeli nějaký ty věci, kdyţ jako jsme utíkali. Načeţ najednou za oknem, byl uţ 

večer, šeřilo se, a ozvalo se: „Čechy krásné, Čechy mé“- píseň zazněla pod oknem. Byl to 

otec, oni ho pustili, a kdyţ přišel, takhle jsme se s ním setkali, kdyţ se vracel z vězení. 

Další důleţitou osobou v jeho ţivotě byl Jiří Bauer, kolega pedagog ve škole v Novém 

Zvolání. Ten Dědičovi přes svého příbuzného pomohl k vytouţenému přeloţení zpět do 

rodného kraje. 

A tam v tom Novém Zvolání jsem se skamarádil s jistým mladým kantorem, on tam 

nastupoval jako mladý kantor taky - Jiří Bauer, je tři roky mrtvý uţ. My jsme se skamarádili, 

a ten měl příbuzného, který byl na přední straně odborů v Praze a odbory prostě a centrála 

v Praze byla firma. Jirka říkal: „Já ti to zařídím!“ A skutečně prostě jsem byl najednou 

přeloţen. 

Já jsem nastupoval po tom Novém Zvolání, oni chtěli, abych tam dělal ředitele. Jsem říkal, ţe 

to dělat nebudu, já chci mít klid, dejte mě na jednotřídku. Tak jsem se dostal do Pstruţí, to je 

tam Merklín, Pstruţí. Tak jsem nastupoval na jednotřídku a byl jsem tam jenom měsíc. Prostě 

po měsíci ten Jirka Bauer mě to zařídil, prostě ten jeho příbuznej zatlačil a já jsem byl prostě 

přeloţen.  
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S bývalým kolegou Jiřím Bauerem pokračovalo přátelství i po jejich rozloučení ve společném 

místě působení v  Novém Zvolání. Zatímco Dědičova ţivotní pouť byla nasměrována na 

romského ţáka, Jiří Bauer se stal filmovým dramaturgem. 

Ten Jirka Bauer, zase pro zajímavost, on se potom dal na práci u filmu a byl filmovým 

dramaturgem a byl celou řadu let tajemníkem Filmových festivalů v Karlových Varech, tam 

jsou kaţdoročně i teď, ano? A ten Jirka Bauer tam dělal prostě tajemníka a já jsem potom 

s dětma tam kaţdý rok zadarmo se účastnil prostě těch festivalů. Tam děti viděly všechny ty 

filmy, co tam probíhaly pro děti přístupné. Tam jsme jezdili kaţdoročně. 

 

Kategorie č. 10: Rodina a soukromý ţivot 

Se svojí manţelkou Aneţkou, za svobodna Filipovou, se poznal ve škole v Květušíně. 

Poněvadţ ona působila v Květušíně jako vychovatelka. Já jsem tam nastupoval, a ona uţ tam 

byla. Ona tam byla od 2. července 1950 a já jsem tam nastoupil od 1. října 1950. 

S manţelkou se oţenil v roce 1955! Ţijí spolu jiţ 59 let, ve vzájemném respektu a toleranci. 
3
 

Manţelka má samozřejmě na některé věci jiný názor neţ já, já jí ho neberu! 

Z manţelství se jim narodili dvě dcery Šárka a Miroslava. Starost o domácnost a o výchovu 

dcer leţela především na manţelce. Dědič působil aţ do důchodu v Pedagogickém ústavu 

v Českých Budějovicích a do práce dojíţděl. 

Vycházeli jsme spolu vţdy dobře, měli jsme se rádi a pořád máme dobrý vztah, ale 

přiznávám, ţe výchova dcer byla především zásluhou manţelky. Kdyţ jsem pracoval 

v Pedagogickém ústavu, odjíţděl jsem do práce v pondělí ráno a vracel jsem se v sobotu 

večer, protoţe tenkrát se muselo pracovat i v sobotu. 

S manţelkou a dcerami nejprve bydleli v Lčovicích, kde působil na jednotřídní škole. Po 

deseti letech se přestěhovali do rodného domu rodičů jeho paní, do Chluman u Prachatic. 

S manţelkou jsme bydleli v těch Lčovicích, já jsem do těch Lčovic šel v roce 62, to Šárce 

byly, naší dceři, 2 roky. A Mirka, ta se narodila, aţ kdyţ jsme byli v Lčovicích. A sem jsme se 

stěhovali v roce 72, to znamená po deseti letech. Čili já jsem 10 let jako jezdil do Budějovic, 

tenkrát byly pracovní soboty ještě, takţe já jsem v pondělí ráno odjel a domů jsem se vracel 

v pátek večer nebo v sobotu, podle situace. A pak to prostě samozřejmě byla věc manţelky, ta 

                                                 
3
 To je informace z doby tvorby bakalářské práce. V oce 2021 paní Aneţka, manţelka Miroslava Dědiče, stále 

ţije v Chlumanech. 
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se musela starat o holky. Ona ze začátku byla zaměstnána taky, třeba tady byla ředitelkou 

mateřské školky, kdyţ jsme se přestěhovali sem.  

Jednalo se o přízemní domek s jednou velkou místností a kuchyní. Dědič zúročil své 

zkušenosti z nucených prací a horní patro domu postavil svépomocí. 

Takţe já jsem od půlky septimy byl prostě pořád ve fyzické práci, takţe jsem se tam naučil 

makat, a protoţe jsem tam pomáhal, dělal jsem maltu zedníkům, takţe jsem se naučil zedničit, 

a postavil jsem chalupu. Tady jsem postavil komín, to je taky moje dílo. Já jsem původně 

myslel, ţe to bude rozdělený na dva pokoje, ţe tady bude prostě zeď. Pak jsme se domluvili, 

ţe to necháme tak, takţe to je taková rarita, ţe komín je uprostřed místnosti. Celé to poschodí, 

todle všechno, ty vomítky na stropě, jsem dělal já. 

Obě dcery mají vysokoškolské vzdělání a obě dcery i přes počáteční ujišťování, ţe ve školství 

pracovat nebudou, nakonec jako kantorky působily. 

Mám dvě dcery, od začátku obě tvrdily, ţe ve školství nikdy pracovat nebudou. Starší dcera 

Šárka vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a učila tady poblíţ na učilišti, nyní je 

zaměstnána mimo školství. Mladší dcera Mirka má Střední zdravotnickou školu, čili zdravotní 

sestra a ještě vystudovala pedagogickou školu a defektologii a učí na škole při nemocnici 

v Prachaticích. 

Obě Dědičovy dcery mají dvě děti, takţe je čtyřnásobným dědečkem. Od minulého roku 

přibyla do rodiny Dědičovi ještě pravnučka Julinka, dcera vnuka Mikuláše. 

Starší dcera má syna Mikuláše, vystudoval konzervatoř. Je to klavírista, varhaník. Vystupuje i 

v zahraničí – ve Francii, v Německu. Druhé dítě jim nebylo dopřáno, adoptovali si 

s manţelem romské děvčátko Andrejku. Dnes jí je 14 let, je moc hodná a velmi manuálně 

zručná. Manţel dcery je kastelánem na zámku Kratochvíle. 

Mladší dcera Mirka má dva syny, Kryštofa a Štefana. Nyní ukončili střední školu a byli oba 

přijati na medicínu. 

V současné době si Dědič uţívá zaslouţeného odpočinku. Věnuje se rodině, vnoučatům, 

pravnučce. Rád zahradničí a svými pěstitelskými úspěchy zásobuje nejen sebe a svou paní, ale 

i rodiny svých dcer. 

Věnuji se zahrádce, pěstuji brambory, cibuli, česnek, ředkve, fazole…- a nejenom pro vlastní 

potřebu, ale i pro rodiny mých dcer. Zahradničení, to je to, co mne drţí, rýč a lopata – to je co 

mne udrţuje! 
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Více neţ 40 let se věnuje psaní kroniky Chluman. Stále ho zajímá dění ve světě i v naší zemi. 

Ve svých 88 letech je v úctyhodné kondici, při chůzi nepotřebuje stařeckou hůl, má výborný 

zrak, nenosí dioptrické brýle ani na čtení. Ţivot bere jako dar. 

Kdyţ se dívám na současnost, tak s porovnáním s válečnými hrdiny je to idyla. Není to 

samozřejmě ideál, ale nejde o ţivot! 

 

6 SHRNUTÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI 

 

     V úvodu výzkumné části byl vytýčen jeho cíl, který zněl: Jak vnímá PhDr. Miroslav Dědič 

svou ţivotní pouť při pohledu na profesní vývoj? Vymezili jsme i cíle dílčí, které znějí: Jak 

ovlivnilo Miroslava Dědiče jeho dětství? Jaký vliv měli rodiče Miroslava Dědiče na jeho 

osobnost? Jakým způsobem ovlivnily ţivot Miroslava Dědiče historické události? Jakou 

činnost ve svém profesním ţivotě vnímá jako dominantní? Jaký vliv měla na profesní vývoj 

Dědičova rodina? 

Pro nalezení odpovědí na výzkumné otázky byla zvolena metoda rozhovorů se samotným 

Dědičem. Rozhovory měly dvě různé formy. Jednalo se o polostrukturovaný rozhovor a 

rozhovor narativní, jinak také narativní interview. Kombinací těchto forem rozhovorů nám 

bylo umoţněno získat maximální mnoţství informací potřebných při výzkumu. Rozhovory 

byly nejdříve nahrávány na záznamník mobilního telefonu a dále byla provedena přesná 

transkripce. Obsah rozhovoru nás navedl k vytvoření deseti interpretačních kategorií: dětství, 

studium, volba profese, pedagogické začátky, vrcholná profesní kariéra, následná profesní 

kariéra, základní vojenská sluţba, zlomové okamţiky, důleţité osoby v jeho ţivotě, rodina a 

soukromý ţivot. 

Volbu profese Dědiče ovlivnila situace po skončení 2. světové války. Jak sám řekl: „Byla tu 

výzva!“ On sám kariéru pedagoga nijak neplánoval a ani o ní nesnil, ale výzvu „stát se 

pedagogem“ kvůli nedostatku učitelů v poválečném Československu přijal, a práci pedagoga 

si zamiloval. Ve svém vyprávění podrobně popsal i dětství, ve kterém zmiňuje kontakt 

s jinými národnostmi od nejútlejšího věku. Vzhledem k tomu, ţe Dědič ţil v oblasti Sudet, 

byli jeho prvními kamarády německé děti. Rodiče měli na formování charakteru a ţivotních 

hodnot zásadní vliv, a Dědiče vychovávali v duchu křesťanství. Dědič uvedl: „To byl grunt, a 

z toho jsem vycházel.“ Za dominantní činnost ve svém ţivotě jednoznačně označil práci 

s romskými dětmi. Popisuje ji jako činnost nejdelší a zároveň nejnáročnější, a z toho důvodu 

si jí také nejvíce váţí. Se svojí manţelkou se poznal v romské škole v Květušíně, kde 
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pracovala jako vychovatelka. Manţelé jsou úctyhodných 59 let. Stála mu vţdy po boku a 

v dobách, kdy dojíţděl za prací do Pedagogického ústavu v Českých Budějovicích, zůstávala 

péče o domácnost a o jejich dvě dcery především na ní. Dědič si tak za podpory své rodiny 

doplnil vzdělání aţ k získání doktorátu z filozofie. V jejich společném domě má Dědič vlastní 

pracovnu, ve které se nachází i dosud nevydaná sbírka básní a také kniha pohádek. Jedna 

místnost slouţí jako Dědičův archiv. Při setkání s tímto milým, srdečným člověkem na Vás 

sálá jeho charisma, skromnost, obrovská pokora a úcta k ţivotu. V rozhovoru řekl: „Kdyţ se 

dívám na současnost, tak s porovnáním s válečnými časy je to idyla. Není to samozřejmě 

ideál, ale nejde o ţivot!“ 

 

ZÁVĚR 

 

     V této práci jsme se zabývali ţivotem a dílem sociálního pedagoga Miroslava Dědiče, 

který působil na 1. romské internátní škole v Květušíně. Smyslem tohoto počinu bylo 

vyzdvihnout a oţivit význam ţivotních činů Miroslava Dědiče v oblasti multikulturní 

výchovy a jeho přínos pro naši zemi. V teoretické části byly vysvětleny pojmy, které 

bezprostředně souvisí s tématem této práce. 

Věnovali jsme se tak pojmu sociální pedagogika, sociální pedagog, multikulturalismus, 

filantropie, edukace romského ţáka. Stručně jsme se pokusili nalézt společné znaky u 

vybraných osobností sociální pedagogiky jako je Miroslav Dědič, Přemysl Pitter, Johann 

Heinrich Pestallozzi, Anton Semjonovič Makarenko. Krátce jsme vymezili historii sociální 

pedagogiky. Druhá kapitola jiţ byla soustředěna na osobnost Miroslava Dědiče, jeho 

ţivotopis, dílo a popis jeho osobnosti jako východisko pro pedagogickou činnost. Třetí část 

rozebírá Dědičovu konkrétní pedagogickou činnost z hlediska pedagogického, etického a 

filozofického. 

Empirická část obsahuje samotný výzkum. V první fázi byla poloţena výzkumná otázka: Jak 

vnímá PhDr. Miroslav Dědič svou ţivotní pouť při pohledu na profesní vývoj? Vymezili jsme 

i dílčí cíle. Pro nalezení odpovědí na výzkumné otázky jsme zvolili kvalitativní výzkum, který 

se uskutečnil formou rozhovorů přímo se sociálním pedagogem Miroslavem Dědičem. 

Polostrukturovaný rozhovor nám umoţnil získat informace na konkrétní dotazy. Pouţití 

narativního rozhovoru nám poskytlo hlouběji proniknout do vnímání a myšlení Miroslava 

Dědiče. Jeho subjektivní popis vlastního ţivota tak odráţí jeho vlastní pocity, které nám 

dávají odpovědi na základní výzkumnou otázku i dílčí cíle. O skutečnosti, ţe jeho subjektivní 
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vnímání vlastního ţivota není nijak zkreslené, jsme měli moţnost se přesvědčit 

z prostudovaných zdrojů, kterými byly Dědičovy publikace a novinové články. 

 Z výzkumu vyplynulo, ţe rozhodnutí stát se pedagogem nebylo v Dědičově případě jeho 

snem, ale bylo ovlivněno historickou událostí, jakou byla 2. světová válka. Výzkum nám také 

ukázal, ţe charakter osobnosti hraje v pedagogické činnosti obrovskou roli, a nelze ji 

v ţádném případě podceňovat. Kvalitního pedagoga neposuzujeme jen podle odborných 

znalostí, ale také dle silné charakterové stránky. U Dědiče se vzácně snoubila láska k dětem, 

empatie, pracovitost nad rámec svých povinností s přirozenou schopností správného 

intuitivního jednání. 

Ţivotní příběh Miroslava Dědiče by tak mohl oslovit všechny současné i budoucí sociální 

pedagogy, pracovníky pomáhajících profesí, ale i širokou veřejnost. Inspirativní můţe být 

ţivot sociálního pedagoga Miroslava Dědiče pro všechny, kteří dokáţou ocenit, kdyţ se 

pracuje s nadšením, osobním zaujetím a neutuchajícím nasazením. 
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PŘÍLOHA P I: REŠERŠE  
 

 

DĚDIČ, Miroslav. Neţ roztály ledy = Bevor das Eis auftaute. Praha: Kulturní sdruţení  

občanů německé národnosti ČR, 2002, ISBN 80-239-2720-5.  

Kniha popisuje průběh působení na škole v Novém Zvolání během jednoho školního roku. 

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o období krátce po válce a třída byla tvořena převáţně 

německými dětmi, nebylo jednoduché nalézt k sobě vzájemně cestu a sblíţit se. Učitelé i ţáci 

se museli naučit oprostit od hrůzných záţitků z války, aby dosáhli pozitivních výsledků. 

Miroslav Dědič pod pseudonymem Zbyňka Zemana vyjadřuje i vlastní pochyby a vnitřní 

rozpolcenost neţ si uvědomil, ţe německé děti za zločiny války nemohou. Nebylo jednoduché 

přesvědčit ani rodiče dětí o upřímných úmyslech. Jen otevřenou komunikací, společnými 

výlety a záţitky, kvalifikovanou pedagogickou činností se dokázaly vztahy českých a 

německých občanů změnit nejen ve škole, ale mělo to pozitivní dopad i na celou obec.  
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DĚDIČ, Miroslav. Omluvte mě, pane profesore: příběh ze ţivota českobudějovických 

studentů za války. Vimperk: Papyrus, 1998, ISBN 80-857-7685-5.  

Uţ samotný název napovídá, o čem kniha vypráví. Miroslav Dědič v publikaci líčí období 

svých studentských let, která probíhala během 2. světové války. Dědič popisuje jednotlivé 

profesory i průběh studia, atmosféru studií během válečných let, osudy svých kamarádů a 

známých, ale také konkrétní zkušenosti z nucených prací. Za války museli na nucené práce 

nastoupit všichni studenti uţ v půlce septimy a Dědič tak poznal i tvrdou fyzickou práci na 

vlastní kůţi.  

 

 

DĚDIČ, Miroslav. Škola bez kázně. Stráţ, tiskařské závody, n. p., závod Vimperk.  

Plzeň: Jihočeské nakladatelství České Budějovice, 1985.  

Poutavě vylíčeno desetileté působení Miroslava Dědiče v 1. romské škole v Květušíně, ve 

vojenském prostoru v Boleticích, který se záhy stal i dětským domovem. V padesátých letech, 

kdy pro romské děti nebyla uzákoněna povinná školní docházka, a nikdo neměl s učením 

romských dětí ţádné zkušenosti, se Miroslav Dědič snaţil nalézt k dětem cestu a probudit v 

nich zájem o vzdělání. Sblíţila je Dědičova projevená důvěra v jejich schopnosti, společné 

záţitky, výlety, chov drobných domácích zvířat, zahradničení. Popisuje pedagogické úspěchy 

a pokroky dětí, ale i problémy s nimi, zejména na začátku působení. Škola se po pár letech 

přestěhovala z důvodu nevyhovujících a nedostačujících prostor do Dobré Vody. Zaloţily 

pěvecký sbor, s kterým vystoupily na mnoha místech po celé Československé republice, 

dostali pozvání vystoupit i na Praţském hradě pro prezidenta Antonína Zápotockého.  

 

BALVÍN, Jaroslav. Filozofie výchovy a metody výuky romského ţáka. Praha: Radix,  

2008, ISBN 978-80-86031-83-5.  

Publikace se zabývá výchovou a vzděláním se zaměřením na romského ţáka. Autor 

zdůrazňuje význam filozofie výchovy v aplikaci na edukaci romského ţáka. Zabývá se také 

metodami výuky, kde vidí velký potenciál v uţívání etických situačních her. V kapitole 

Vyrovnávací postupy ve vzdělávání romských ţáků uvádí: „ Zastavit společenský propad 

romských komunit lze pouze vyrovnávacími postupy, jeţ budou sledovat jako hlavní cíl 

integraci romských komunit a získání ekonomické soběstačnosti jejich členů. V tomto smyslu 

musí být specifický přístup kombinován s úsilím o přizpůsobení obecných opatření a zdrojů s 

ohledem na specifické podmínky a potřeby Romů.“ (Balvín, 2008, s. 26)  
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BALVÍN, Jaroslav. Romové a jejich učitelé: 12. setkání Hnutí R v Květušíně 27. -28.  

listopadu 1998. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999, ISBN 80-902461-1-7.  

Kniha Romové a jejich učitelé je zajímavým sborníkem z 12. setkání Hnutí R v Květušíně 

27:-28. listopadu 1998. Nalezneme zde příspěvky a proslovy účastníků tohoto setkání, mimo 

jiné i vystoupení Miroslava Dědiče, který zde přednesl svůj příspěvek o působení na romské 

škole v Květušíně, ale také vzpomínal na své jiţ zesnulé ţáky této školy manţele Bandyovy, 

kteří se také stali učiteli. Setkání se účastní ředitelé a učitelé škol, kteří se právě vzdělávání 

romských ţáků věnují. Při tomto setkání vystoupili se svými projevy, a podělili se o své 

názory také první romští pedagogičtí asistenti.  

 

FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. Praha:  

Portál, 2008, 124 s. ISBN 978-80-7367-471-7.  

Tato útlá publikace od amerických pedagogů G. D. Fenstermachera a J. F. Soltise překvapí 

zajímavým náhledem na vyučovací styly učitelů, které vhodně doplňují řadou odpovídajících 

příkladů. Publikace se snaţí poukázat na skutečnost, jak se praxe a teorie vzájemně prolínají. 

Jiţ v samotném úvodu knihy prezentují názor, který zasluhuje zamyšlení: „Jsme přesvědčeni, 

ţe jedním z největších problémů vzdělávání učitelů je, ţe klade příliš velký důraz na 

teoretické znalosti ve srovnání s rozvíjením jejich reflektivních a sebereflektivních 

dovedností.“ ( Fenstermacher, Soltis, 2008, s. 9)  

 

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 

2006, První pomoc pro pedagogy, 4. ISBN 80-725-4866-2.  

Další knihou je Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele od Jana Průchy, coţ je 

publikace s velice výstiţným názvem. V této sympatické kníţce nalezneme vymezení 

základních pojmů pro rychlou orientaci v oblasti multikulturní výchovy. Velmi zajímavé jsou 

zejména kapitoly popisující praxi multikulturní výchovy ve vybraných zemích světa. 
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PŘÍLOHA P II: Rejstřík věcný  

 

A  

Andragogika   

C  

Cikánská škola   

D  

Děti  

Děti české   

Děti maďarské   

Děti německé   

Děti romské   

Děti slovenské   

Děti ţidovské   

Dobročinnost   

E  

Edukace romského etnika   

Edukace romského ţáka   

Empatie   

Etnika   

Exekutivní styl   

F  

Facilitační styl   

Facilitátor  

Filantropie   
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Filozofie   

Filozofie výchovy   

H  

Historie   

Hledisko etické   

Hledisko filozofické   

Hledisko pedagogické   

Hnutí R   

Hnutí spolupracujících škol R   

Humanismus   

Humanistická pedagogika   

I  

Interakce   

Interkulturní společnost   

Interkulturní výchova  

Internátní škola pro Romy  

Intervence   

J  

Jednota bratrská   

Jednopřípadová studie   

K  

Kompetence   

Kompetence sociálního pedagoga   

Kompetence osobnostní  

Komunikativnost   

Krizové ţivotní situace   

Křesťanství   
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Kultura   

Kulturní statky   

Kulturní systémy   

Kvalitativní výzkum   

L  

Láska   

Liberální styl   

Lidumilnost  

Lidské kultury   

M  

Marxismus-Leninismus   

Migrace obyvatelstva   

Milíčův dům   

Morální hodnoty   

Multikulturalita   

Multikulturalismus   

Multikulturní výchova   

Multikulturní povědomí   

Muzeum romské kultury   

N  

Náboţenské skupiny   

Narace  

Narativní intrewiev   

Němci  

O  

Odvaha  

Osobnost 
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Osobnostní rysy   

Osvěta   

P  

Patologické jevy   

Pedagog  

Pedagogická činnost   

Pedagogický pracovník   

Pedagogický výzkum   

Pedagogika   

Populace   

Potenciál   

Poválečné období  

Prevence   

Profesionální étos   

Převýchova  

R  

Rasy  

Reedukace   

Romská kultura   

Romská škola   

Romské děti   

Romské etnikum   

Romský pedagogický asistent   

Romský ţák  

 

S  

Sebeaktualizace   
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Sebeporozumění  

Sociální pedagog   

Sociální pedagogika   

Sociální tlaky  

Sociálně výchovné práce   

Sociálně výchovné působení   

Sociokulturní seskupení  

Sociologie  

Společenskost  

Subkultury  

Š  

Škola  

Školní výuka   

Škola pro romské děti   

T  

Tradice  

Tvořivě-humanistická výchova   

U  

Učitel  

V  

Válka   

Výchova  

Vychovatel   

Vyučovací styly   

Výuka romského ţáka,   

Výukové metody  

Vzdělávání  
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Rejstřík jmenný  

B  

Bandy František   

Bakošová Zlatica   

Baláţ Otto  

Balvín Jaroslav   

Bauer Jiří   

Bolzano Bernard   

C  

Cílková Eva  

Cichocz, M.   

Ciczkowski, W.  

D  

Dědič Miroslav   

E  

Emmerová Ingrid   

F  

Fenstermacher, G. D.   

Filipová Aneţka   

G  

Gulová Lenka  

H  

Halová Hana   

Hladík Jakub   

Hroncová Jolana   
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Hübschmannová Milena   

CH  

Chudý Štefan  

J  

Jánošík František   

K  

Kawula, S.  

Klein Dušan   

Klíma Dušan  

Kowalski, M.   

Kraus Blahoslav   

Kříţ Pavel  

L  

Lindner, G.   

M  

Makarenko, A. S.   

N  

Natorp Paul  

P  

Pestalozzi, J. H.  

Pitter Přemysl   

Pohl Josef   

Procházka Miroslav   

Prudký Libor  

Průcha Jan   

Přadka Milan   

S  
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Seibt Karel Jindřich   

Schuster Michal  

Soltis, J. F.   

Stejskal Ivan   

Š  

Šarbach Jiří  

Šišková Tatjana   

Švingalová Dana   

T  

Tollarová Lenka   

W  

Walancik, M.  

Winiarski, M.   

Winnicki, A. R.  

Z  

Zápotocký Antonín   

Zátopek Emil  

Zelina Miron  

 

PŘÍLOHA P III: ROZHOVOR S M. DĚDIČEM 12. 7. 2013  

 

Pane Dědiči, jak vzpomínáte na své dětství?  

Vyrůstal jsem jako jedináček, po mém narození uţ moje maminka děti mít nemohla. Tatínek 

byl ţelezničář, maminka byla v domácnosti. Tím, ţe jsem vyrůstal sám, bez sourozenců, 

musel jsem se nějak zabavit, velmi mnoho jsem četl a od 14 -ti let jsem si začal psát deník, 

kaţdý den jsem si psal všechno, co jsem který ten den dělal, to trvá doposud, ale uţ píšu třeba 

jen stručné poznámky do kalendáře.  
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Jak jste se poznal s Vaší paní?  

Ve škole v Květušíně, ona tam byla ve skutečnosti dříve neţ já, já jsem tam přišel právě z 

toho Podkrušnohoří, kde jsem učil ty německé děti. Prostě jsem ţádal pochopitelně o 

přeloţení do jiţních Čech, jako k domovu, touţil jsem být blíţ k domovu, já jako Jihočech 

prostě jsem se chtěl vrátit. Tam jsem byl přidělen, jak to tenkrát bylo, prostě dostal jsem 

rozkaz, jak to tenkrát bylo: Seber se a pojedeš, kde tě potřebujeme, ano? No a to bylo to 

Krušnohoří. No a potom jsem se konečně dostal zpátky. A takhle, kdyţ jsem se hlásil na 

okrese, to byl Český Krumlov, ano? Ten Květušín byl ve Vojenským prostoru v Boleticích, 

ano? A kdyţ jsem se prostě hlásil na okrese, tak ten inspektor říkal: „No mám tady tydlety 

místa. Nabízel mi Mokrou, to je u Lipna a potom Hořice, to je taky tam v tý oblasti blízko 

Lipna, to jsou jihočeské Hořice, ano? No a říkal, a pak tady mám ještě jedno místo, ale tam tě 

nebudu posílat. Tam je všude špína a prach, protoţe je to ve vojenským prostoru a jsou tam 

Cikáni.“ Tenkrát nebyla povinná školní docházka a říkal: „To je takový blázen, ten správce 

vojenskýho prostoru! Tam je správcem kapitán Pohl a ten si vymyslel, ţe Cikáni budou chodit 

do školy, samozřejmě to je blbost, Cikáni nikdy do školy chodit nebudou, ale kdyţ tam tu 

školu udělal, tak jsme ji teda otevřeli.“ Říkal: „Rozmysli se, kam půjdeš, máš na to čtvrt 

hodiny. Do Mokrý, nebo do Hořic?“ No a já za čtvrt hodiny vstal a říkal: „Já půjdu tam k těm 

Cikánům!“ On se na mne podíval a říkal, buď jsi blázen, nebo ideální humanista! To je přece 

blbost, učit Cikány, no, ale kdyţ myslíš? Já jsem říkal: „Uţ jsem učil slovenský děti, německý 

děti, reemigranty z Volyně, z Balkánu, český děti, mě uţ nemůţe nic překvapit a najedno 

cikánská škola.“ A komisař říkal: „No dobře, aţ přijde jaro, Cikáni se stejně zvednou a 

odejdou a já tě potom dám, kam budeš chtít. Ale moc s tím nepočítej, z toho nic nebude.“  

 

 

Jak vzpomínáte na začátky v Květušíně?  

S dětmi jsem jednal zpočátku moţná se zvědavostí a i s odstupem, ale brzo jsme se sblíţili. Já 

jsem se s dětmi skamarádil, poněvadţ jsou to děti, jako všechny jiné! Ve škole se jim začalo 

líbit, poněvadţ tam měly i stravování, a bavilo je to tam. Ovšem, kdyţ přišlo jaro, tak se jejich 

rodiče skutečně jeden den zvedli a odešli. Škola zůstala prázdná a chtěli ji zrušit, měli jsme na 

to 14 dní. Jenţe 12. den se děti vrátily, utekly od rodičů z Podkrušnohoří, kde se s nima 

toulaly. Dopravily se vlakem, jako černí pasaţéři, stopem. Vzpomněly si na to, jak jim bylo 

ve škole, ţe byly v teple, dostaly najíst, bavilo je to tam. Prosily mne, říkaly: „Vy jste 

nám říkal, ţe kdyţ se vrátíme, ţe můţeme ve škole zůstat!“ Inspektor přijel, ţe bude 

likvidovat školu a třída byla plná dětí! No a tím to začlo. Děti tam byly trvale ubytovaný, stal 
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se z toho dětský domov. No a potom v 60 – tých letech byla konečně uzákoněna povinná 

školní docházka.  

Měl jste v té době někoho, kdo by Vám poradil, jak s romskými dětmi jednat?  

Ne, mě to bavilo a zajímalo, protoţe jsem si říkal, ţe tu zkušenost nemá nikdo! Já jsem měl na 

Karlovarsku, kde jsem učil, ve třídě jednoho Cikána, jenţe to byly takový výjimky, víte? Kde 

prostě některá ta rodina byla na úrovni v tom smyslu, ţe si jako řekla, ţe je pro to dítě třeba 

škola. Ale to byly výjimky, jinak zkušenost neměl nikdo ţádnou.  

Četla jsem na internetových stránkách romea.cz článek z roku 2007 kritiku na Vaši 

školu v Květušíně, která naráţela na segregaci Romů. Jaký názor na to máte Vy osobně?  

To víte, to je dneska pořád. Taky najdete lidi, kteří mají špatnou zkušenost nebo neví, o co 

jde, tak se k tomu staví negativně. Copak mezi našima nejsou mizerové? Cikáni kradou 

tisícovky a naši miliony!  

Měl jste v Květušíně prostor na nějaké vlastní koníčky, relaxaci?  

No to víte, ţe né! Kolikrát jsem musel vstávat i v noci, ale tenkrát mi bylo pětadvacet, hodně 

jsem toho vydrţel!  

Zaujala mne myšlenka a i následná realizace vlastního včelstva, chovu slepic, zahradničení, 

zaloţení sadů!  

Ano, to byla vůbec nejuţitečnější věc, vést děti k práci. V tom dnešní školství dělá ohromnou 

chybu. Dnes, kdyby chtěl děti někdo zapřahat, tak ho za to budou kritizovat a dost moţná za 

to bude jako trestán, ţe s nimi zachází hrubě, nutí, aby pracovaly. Ale podle mne je to jediná 

moţná cesta! Já si právě myslím, ţe naše školství můţe teď za ten miserábl. Například já, 

kdyţ jsem chodil do školy, mě učila paní učitelka a to za 1. republiky byla výjimka. Musela 

být svobodná, jakmile se vdala, musela skončit v zaměstnání, víte? Protoţe školství bylo 

především pro muţe. Kdyţ se na to podívám z dnešního hlediska a měli by učit jenom muţi, 

tak by se naše školství rozpadlo, protoţe je jich mizivé procento. Není zde ten rozumný poměr 

polovina muţů a polovina ţen v učitelské profesi. To by byl ideál, ale aby byl muţ výjimkou 

ve školství, to je špatně, to nemůţe k ničemu dobrému vést! Ono je to vidět i ve světě. 

Například takové negace jsou i v Německu a ve Francii, v Itálii. Všude je to vidět a není to 

dobře.  

Jak vidíte dnešní spoluţití s Romy?  

To já se zájmem sleduji. V těch Budějovicích, to je podle mého názoru chyba našeho 

politického vedení, protoţe, to se dívá na tu věc, řek bych vyloţeně neprakticky. Protoţe- a to 

souvisí i se současným školstvím, běţně by stačilo, kdyby se učitel nemusel bát na dítě 

křiknout, třeba i plesknout. Samozřejmě, ţe tělesný trest nebyl dovolen ani za 1. republiky, 
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ten nebyl dovolen ani za Rakousko-Uherska, ale za tělesný trest nikdo nepovaţoval plesknutí 

rákoskou. To se nepovaţovalo za tělesnej trest. Kdo si to zaslouţil, ten ji dostal. A to se týkalo 

taky většinou jednoho dítěte ve třídě, a druhý, kdyţ viděli, ţe dostal rákoskou přes ruku, tak si 

dali pozor, kdeţto dneska todle neexistuje a proto, aby se paní učitelka bála, protoţe kdyţ 

paní učitelce dá nějaký ţák pěstí nebo ji kopne, nic se mu nestane, ale kdyby paní učitelka 

prostě jako trochu zvýšila hlas a pleskla ho, zato, co vyved, tak by jí to mohlo stát i místo, 

nebo by jí pomalu dokonce zavřeli. Tydlety děti, který byli v týhletý situaci, tak ty přišly 

poděkovat po letech. Já rozhodně nejsem za zavedení trestů do škol, ale stejná práva by měli 

mít učitelé i děti! Důvěra učitelů trpí a učitelé si s tím neví rady.  

Líbilo se mi, jak jste to trestání pojal. Ţe tu výši trestů si v podstatě děti určovaly samy.  

No, ano! On řek dvě a já: „ Nezdá se ti to málo za todle?“ Tak von se ohnul, protoţe věděl, ţe 

prostě tak to je. Na futře visel řemen, normální koţenej řemen od kalhot, o kterém všichni 

vychovatelé věděli, ţe to je „Makarenko“, ten řemen, jo? Jsem říkal: „Podej mi Makarenka, já 

jsem mu vysadil čtyři na zadek s úsměvem. Samozřejmě jsem vůbec nezkoumal, jestli má v 

kalhotách noviny nebo polštářek, protoţe nešlo o tělesnou bolest, ale o tu ostudu, ţe dostal. 

Protoţe před ředitelnou stál houf dětí, se smály, kdyţ lez ven a říkaly: „Ty ses musel moc 

vohnout.“ A smály se.  

Taky se stalo, ţe řek pět a já na to: „Tak za todle by ti stačily dvě, to uţ si budeš 

pamatovat. Prostě o fyzickou bolest tu vůbec nešlo!  

Já jsem později svěřil výchovu do rukou těch starších dětí, jako byl třeba Lacko. Kdyţ tam 

někdo něco vyved, tak jsem řek, vyřiďte si to s ním. A oni prostě, kdyţ toho kluka, kdyţ mu 

domlouvali, tak se stalo, ţe ho tam třeba ručníkama v koupelně mydlili a já jsem tam přišel a 

oni říkali: „Pane učiteli, nechte to na nás.“ No a prostě ti rozumní z nich to dělali, a to byla 

podle mého názoru nejschůdnější cesta. Protoţe proti nim nemohli nic říkat, vţdyť to byli 

jedni z nich!  

Jak pohlíţíte na vliv médií na romskou problematiku?  

To je samozřejmě problém, velkou medializací negativních věcí se nepřizpůsobivý jedinci 

ještě učí, jak dělat problémy. Trest není projev zloby, ale musí se vymezit určité mantinely.  

Nemáte pocit, ţe za těch 50, 60 let, co zrušili Vaši školu, ţe se ta situace moc nezlepšila?  

Víte, těch učitelů, co jsou na pravém místě, je hodně, ale právě kvůli těm médiím, která o nich 

široké veřejnosti nedají vědět, se o nich neví. Všude se prezentují miserábli, ale to dobré ne!  

Stěhování dětského domova z Květušína do Dobré Vody provázely problémy. Kdyţ jsme 

konečně našli nějaké vhodné prostory, ale zjistili, ţe je to pro romské děti, nakonec z toho 

sešlo. Přitom ty děti uţ byly v té době na úrovni a leckdy lépe vychovaní, neţ děti bílé.  
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Jakou máte ţivotní filozofii?  

Podívejte se, to Vám mohu říct. Moji rodiče byli členy Jednoty bratrské. My jsme jezdívali do 

toho společenství, do takzvaného shromáţdění, neříkali jsme, ţe jdeme do kostela, ale do 

shromáţdění. Čili grunt bylo křesťanství. A z toho jsem vyšel: „Miluj bliţního svého, jako 

sebe samého.“ A nejenom to: „Milujte i nepřátele své, a dobře čiňte těm, kteří Vám ubliţují.“ 

– To byl grunt, a z toho jsem vycházel.  

Stále vedete kroniku Chluman?  

Ano, kronikařím přes 40 let.  

Jak jste se dostal do Chluman?  

Dům, ve kterém ţijeme, je rodným domem rodičů mé manţelky. Rodiče měli dole jen jednu 

místnost a kuchyňku. To bylo všechno a to poschodí jsem tady postavil já, víte? Celé horní 

patro je mé dílo. Za války jsme končili v půlce septimy a byli jsme v takzvaném totálním 

nasazení. Museli jsme do fyzické práce. Pracoval jsem třeba v Hluboké nad Vltavou, to byla 

velká továrna na sudy. Pivní sudy byly třeba 20 metrů dlouhé a 5 metrů široké, dodávaly se i 

do Francie na víno. Nebo jsem dělal v Mydlovarech na lignitovém dole, v elektrárně ve Zlivi 

v továrně na šamotové zboţí, to se dělaly ze šamotu cihly. Takţe já jsem od půlky septimy byl 

prostě pořád ve fyzické práci, takţe jsem se tam naučil makat, a protoţe jsem tam pomáhal, 

dělal jsem maltu zedníkům, takţe jsem se naučil zedničit, a postavil jsem chalupu. Tady jsem 

postavil komín, to je taky moje dílo. Já jsem původně myslel, ţe to bude rozdělený na dva 

pokoje, ţe tady bude prostě zeď. Pak jsme se domluvili, ţe to necháme tak, takţe to je taková 

rarita, ţe komín je uprostřed místnosti. Celé to poschodí, todle všechno, ty vomítky na stropě, 

jsem dělal já.  

Ještě stále přednášíte?  

Systematicky uţ ne, uţ je to jen velmi zřídka, ale jsem stále v kontaktu s kolegou, který je v 

pedagogickém ústavu v Českých Budějovicích ve vědecké radě, a kdyţ mne poţádá, tak 

zvláště v otázce Romů, občas něco přednesu.  

Byl jste někdy členem Komunistické strany?  

Ano, bylo mi řečeno, ţe pokud nevstoupím, tak skončím. Bylo to kolem roku 1953-1954, to 

uţ jsme byli s dětským domovem v Dobré Vodě. „Jim“ se nelíbilo, ţe tam nemáme v 

pedagogickém sboru ţádného straníka, tak jsem to vzal na sebe. Nechtěl jsem si vyčítat, ţe by 

tam musel vstoupit některý z mých kolegů. V roce 1968 jsem byl z Komunistické strany 

vyloučen, protoţe jsem veřejně projevil svůj nesouhlas se sovětskou okupací.  
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Jak jste proţívali válku?  

Nenáviděli a drţeli hubu! Panoval velký strach a nedůvěra, věřit se nedalo nikomu!  

Kdyţ se ohlédnete zpátky, která Vaše činnost byla pro Vás stěţejní?  

Práce s romskými dětmi! Byla nejnáročnější, ale o to více si jí váţím.  

Co Vaše děti?  

Mám dvě dcery, od začátku obě tvrdily, ţe ve školství nikdy pracovat nebudou. Starší dcera 

Šárka vystudovala vysokou školu ekonomickou v Praze a učila tady poblíţ na učilišti, nyní je 

zaměstnána mimo školství. Mladší dcera Mirka má střední zdravotnickou školu, čili zdravotní 

sestra a ještě vystudovala pedagogickou školu a defektologii a učí na škole při nemocnici v 

Prachaticích.  

Kolik máte vnoučat?  

Čtyři. Starší dcera má syna Mikuláše, vystudoval konzervatoř. Je to klavírista, varhaník. 

Vystupuje i v zahraničí – ve Francii, v Německu. Druhé dítě jim nebylo dopřáno, adoptovali 

si s manţelem romské děvčátko Andrejku. Dnes jí je 14 let, je moc hodná a velmi manuálně 

zručná. Manţel dcery je kastelánem na zámku Kratochvíle.  

Mladší dcera Mirka má dva syny, Kryštofa a Štefana. Nyní ukončili střední školu a byli oba 

přijati na medicínu.  

 

 

Jste s dcerami v častém kontaktu?  

Ano, dcery nás navštěvují kaţdý týden. Dcera Mirka z Hluboký k nám jezdí dvakrát týdně, 

učí v Prachaticích. A Šárka je tu minimálně jedenkrát do týdne, pracuje v Českých 

Budějovicích.  

Jakou jste praktikoval výchovu svých dcer?  

Těţko to mohu prezentovat. Vycházeli jsme spolu vţdy dobře, měli jsme se rádi a pořád 

máme dobrý vztah, ale přiznávám, ţe výchova dcer byla především zásluhou manţelky. Kdyţ 

jsem pracoval v Pedagogickém ústavu, odjíţděl jsem do práce v pondělí ráno a vracel jsem se 

v sobotu večer, protoţe tenkrát se muselo pracovat i v sobotu.  

Jakým způsobem řešíte neshody?  

Manţelka má samozřejmě na některé věci jiný názor neţ já, já jí ho neberu!  

Věděl jste ve své době o Přemyslu Pitterovi?  

No samozřejmě, tenkrát jsem hodně jezdil po pedagogických konferencích, na jedné takové 

jsem se s ním v Praze setkal.  
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Jak se udrţujete v tak skvělé kondici?  

Věnuji se zahrádce, pěstuji brambory, cibuli, česnek, ředkve, fazole…- a nejenom pro vlastní 

potřebu, ale i pro rodiny mých dcer. Zahradničení, to je to, co mne drţí, rýč a lopata – to je co 

mne udrţuje!  

Jak vidíte současnost?  

Kdyţ se dívám na současnost, tak s porovnáním s válečnými časy je to idyla. Není to 

samozřejmě ideál, ale nejde o ţivot! 
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PŘÍLOHA P IV: NARATIVNÍ ROZHOVOR S M. DĚDIČEM  

7. 2. 2014  

 

     Narodil jsem se ve Čtyřech Dvorech, to je dneska součást Českých Budějovic. V době 

mého narození, tedy v roce 1925 to byla ještě samostatná obec, něco jako mimo hranice 

Českých Budějovic. Poněvadţ ty se potom rozrůstaly.  

     Můj otec se narodil a ţil své mládí v Purkarci, to je vesnička na břehu řeky Vltavy a odtud 

pocházeli voraři, kteří dopravovali dřevo z lesů kolem Hluboké nad Vltavou do Prahy. 

Tenkrát se prostě dělaly vory na řece. A ten rod mýho otce tam pracoval a potom se 

přestěhoval do Českých Budějovic. Moje maminka, ta zase pochází od Velešína, z těch 

končin tam znáte Kaplice. Velešín, to je zase ten druhý kout, ano? No a ona byla prostě z 

malozemědělství. Oba byli narozený v roce 1890. Maminka, ta zemřela, kdyţ jí bylo 64 roků 

a otec, ten zemřel ve věku 92 roků.  

     No, kdyţ mě byly 4 roky, tak jsme se přestěhovali, tedy rodiče se přestěhovali do prostoru 

České Velenice, Nové Hrady, Jílovice, Borovany. Otec byl ţelezničář.  

     On se vrátil z 1. světové války, kde proţil teda jako to období. On prakticky nastupoval na 

vojnu v roce 1912, a kdyţ měl jít do civilu, tak vypukla válka. Takţe tam potom ještě byl, byl 

dokonce i v ruském zajetí a při útoku rakouských vojsk se dostal zpátky. Prostě jako zajatce 

ho z toho ruskýho zajetí vodvezli zase zpátky a doţil se prostě konce války. S mojí maminkou 

se tedy oţenil, no a já jsem se narodil a ve čtyřech letech jsme se stěhovali do toho prostoru, 

co jsem naznačil. U Českých Velenic na stráţním domku jsme tam ţili.  

     Moji prví kamarádi byli Němci. To znamená, já jsem měl vţdycky s národnostmi kontakt 

od nejútlejšího věku. To v těch čtyřech letech, prostě, jsem ještě na tom stráţním domku ţil a 

v okolí bylo několik chaloupek a tam ţily německé rodiny a s těmi já jsem se kamarádil. 

Pamatuji se dodnes třeba: jmenoval se Arnošt Antony, Vilém Antony. To byli moji první 

kamarádi.  

     Pro zajímavost jenom, kdyţ skončila válka, tak jsem se tam vrátil, prostě, jestli se tam s 

některými z nich setkám. S tou rodinou Antonínů jsem se tam skutečně setkal, ale mohl jsem 

hovořit jenom s Vilémem. Já jsem se kamarádil s tím Arnoštem, ten Vilém byl mladší. Ale 

domluvit jsem se moh jen s Vilémem, protoţe Arnošt ze záţitků z války, protoţe musel 

narukovat jako Němec do armády a prostě tam si uţil své, takţe se vrátil prostě pomatený. 
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Prostě mluvil z cesty a tak dále. Takţe takový ty vzpomínky, co bylo, jsem získal od toho 

jeho mladšího bratra Viléma.  

     No tak tam, prostě, jsem proţil mládí celkem na třech stráţních domcích. Jeden byl mezi 

Novými Hrady a Českými Velenicemi, ten stráţní domek. Druhý byl v prostoru, kde dneska, 

vy jistě víte, ţe tady na Novohradsku se pumpuje takzvaná Dobrá Voda, jo? To je velký 

podnik dneska a je to na louce pod tím domečkem, kde jsme bydleli tenkrát. Samozřejmě tam 

tenkrát nic nebylo, tam byla jen louka, co tam dnes stojí ten velký podnik, kde čerpají Dobrou 

vodu. Tak to byl druhý stráţní domeček, a tam jsem byl jenom krátce, asi půl roku a stěhovali 

jsme se na třetí a ten je mezi těmi Novými Hrady a Petříkovem. Tam je zastávka Petříkov, 

ano? A tam v lesích byl prostě stráţní domek, na kterém jsme bydleli. A tam jsem zaţil prostě 

to období před zahájením 2. světové války.  

     Jak jsem říkal, jsem prostě s těmi Němci kamarádil normálně, ano? Ale potom přišlo to 

období Hitlera, Henlain. Prostě sudetští Němci a tak dále. A my jsme se prostě odsud 

samozřejmě, otec jako státní zaměstnanec, tak tam nechtěl zůstat logicky, protoţe oni tam sice 

někteří Češi zůstali, co tam měli svoje domečky, tak kam by byli utíkali. My jsme ale vlastní 

domek neměli, no tak jsme odtuď utekli. Si vzpomínám, jak tenkrát prostě přišel otec, ten tam 

dělal tu sluţbu na tom stráţním domku a tam byl telefon. My jsme sice neměli elektřinu, ale 

telefon tam byl, ten ţelezniční. A přišel a říká: „Tak teď mě zrovna telefonovali, za dvě 

hodiny pojede poslední vlak, a kdo chce odtud odejít do vnitrozemí, kdo tady nechce zůstat 

prostě, ţe to budou Hitlerova vojska zabírat, tak za dvě hodiny tady zastaví vlak, a kdo chce 

připravit si věci, můţe se jako dostat do toho vnitrozemí.  

     Maminka se rozplakala a začali shánět, co si prostě vodvezou. Měli na to dvě hodiny. Tak 

si vzpomínám, ţe přinesli necky, bedny – takové ty dřevěné bedny a do toho naházeli to 

nejnutnější. Peřiny, šaty, nádobí z kuchyně. To, co se prostě dalo jako narychlo takhle sehnat 

dohromady, tak to tam naházeli. Za dvě hodiny přijel vlak, zastavil, my jsme to tam prostě 

šoupli, taky do toho vlaku, ano, nastoupili jsme a vodjeli. A vzpomínám si, akorát pes, ten 

běţel za vlakem, ten s náma nešel, ten tam zůstal a my jsme odtud odjeli. A bydleli jsme v 

Českých Budějovicích. Asi týden jsme tam bydleli s celou řadou dalších lidí. Bylo nás tam asi 

tři sta ubytovaných ve velkém sále. Ti uprchlíci z toho pohraničí, ano?  

     Aţ potom rodiče nějak domluvili se známými nějakými, dali dohromady, ţe se 

přestěhujem jako k nim. Takţe jsme tam byli u nich jako přestěhovaní a ţili jsme tam myslím 

2, 3 měsíce a potom jsme se přestěhovali na stráţní domek do Zlivi tam na tom  
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břehu Bezdreva, ano? Vzpomínám si ještě, ale to uţ jsem měl spíš jako z vyprávění. Otec 

chodil krmit dobytek, poněvadţ my jsme tam měli slepice, husy, prase tam bylo a kozy. Já 

jsem vyrost na kozím mléce. A otec to tam chodil krmit, kdyţ z těch Sudet utekli. Tak 

vţdycky v noci tam šel prostě tajně přes tu demarkační čáru, kde to střeţili prostě ti němečtí 

pohraničníci, ano?  

A přišel jednou a říká: „Tak dneska jsem tam byl naposled. Němci po mně stříleli a to nestojí 

za to, abych obětoval ţivot za prase.“ Pak se jako tak nějak domluvili, ţe pojedou pro to, co 

tam zůstalo, kdyţ jsme utíkali, ţe si to jako vodvezou. No, kdyţ zjistili, ţe je všechno 

vykradeno, ten stráţní domek a dozvěděli se, ţe něco z toho vodvezli ti pohraničníci němečtí 

na hájovnu opodál. Tak se tam vydali tenkrát s ţebřiňákem, s vozem s párem koní, ano? 

Maminka začala prostě v té hájovně, tam, co ta stráţ bydlela, začala prohlíţet a ukazovala 

prostě, tady to je naše, to si vodvezem. A před vchodem do tý lesovny stála díţe, co se v ní 

dělalo těsto na chleba, poněvadţ maminka kaţdých čtrnáct dní vţdycky pekla chleba doma. 

Ten jsme nekupovali, ten maminka vţdycky pekla, ano? Tam vedle stráţních domků byla 

vţdycky pec o samotě takhle, jo? Ta pec se roztopila, pak se to vyhrabalo, pec byla 

rozţhavená a nasázely se tam prostě ty bochníky. A maminka prostě říkala, tadyhle ta díţe je 

taky moje, tu si taky vodvezu. Oni tam házeli do toho vodpadky. Měli to před vchodem a 

házeli do toho vodpadky. Ta díţe byla před domem, a házeli je tam jako do odpadkovýho 

koše. Tu díţi měli rodiče na to těsto. Maminka se na ně obrátila a říká: „Kam mám vysypat 

tadyhle tu díţi? Ta je taky moje, já si ji taky vodvezu.“ Načeţ se z toho houfu těch 

pohraničníků ozvalo: „Ať si to ta česká svině seţere!“ Načeţ maminka se otočila a říká: 

„Takovej hlad ještě nemám, abych po vás musela ţrát odpadky.“ Kdyţ todle řekla, tak se 

prostě všichni najeţili, jo? „Pudete s náma!“ Ţe jsou zatčený prostě. Načeţ maminka se 

rozplakala, samozřejmě, ţe já přijedu ze školy z Budějovic, ţe se nedostanu domů, ţe nemám 

klíče, ţe je tam zamčeno, klíče ţe jako nemám. Tak nad ní se ustrnuli, ji pustili, ona s tím 

kočím a prázdným ţebřiňákem vodjela a otce odvezli. A odvezli ho do Nových Hradů. Tam je 

starý hrad a zámek na Nových Hradech, ano? A on tam byl 14 dní zavřenej. Zjišťovali si od 

těch Němců tam, jak jsme se k nim chovali, podle toho, ţe budou s námi jako zacházet. My 

jsme s nima vycházeli dobře. My jsme ţádný nepřátelství neměli, já jsem měl dokonce 

kamarády, a ţili jsme na samotě, takţe ty kontakty nebyly. Takţe se nic zlého nedověděli, 

naopak, ţe jako jsme se chovali k nim solidně, tak otce potom propustili. Na to mám taky 

záţitek!  

     Bylo to uţ nějak v předvánoční době tenkrát. Seděli jsme s maminkou, byli jsme tam o 

samotě na takovým statku. Říkalo se mu Los Pecnovec, poněvadţ ten majitel se jmenoval Los 
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Pecen. Tam prostě měli tu prázdnou místnost. Si vzpomínám, jak jsme seděli na převrácených 

neckách, to bylo místo ţidlí a místo stolu jsme měli dřevěnou bednu, co jsme v tom jako 

vodváţeli nějaký ty věci, kdyţ jako jsme utíkali. Načeţ najednou za oknem, byl uţ večer, 

šeřilo se, a ozvalo se: „Čechy krásné, Čechy mé“- píseň zazněla pod oknem. Byl to otec, oni 

ho pustili, a kdyţ přišel, takhle jsme se s ním setkali, kdyţ se vracel z vězení.  

     No tak to bylo to období toho počátku války. Období válečné, to jsme jako studenti na 

gymnáziu končili v pololetí v septimě, protoţe tenkrát jsme byli nasazovaní do práce uţ v 

sedmém ročníku, takţe druhé pololetí sedmého ročníku jsem neproţil ve školních lavicích, ale 

v zaměstnání, a celou oktávu taky, jo? Já jsem byl třeba ve Zlivi v továrně na šamotové zboţí, 

tam ta fabrika v podstatě ještě dnes stojí. Jestli tam ještě dneska něco dělají, to já nevím, ale 

tam jsem byl prostě zaměstnanej a vyváţel jsem tam ty vodpadky. Pak jsem byl zaměstnán na 

lignitovém dole v Mydlovarech, to je ta elektrárna, tam se ještě pracuje. Tam prostě fungovali 

na lignitovém uhlí. Tím se tam jako vytápělo.  

     Jinak z toho období, kruté bylo třeba: Já jsem kamarádil s jistým Ivanem Stejskalem a to 

byl syn našeho češtináře a on byl vynikající dramaturg jihočeského divadla v Českých 

Budějovicích. A za Heydrichiády byl popraven. S tím Ivanem jsem se kamarádil, seděli jsme 

spolu v lavici a to si vzpomínám, jak mu otce popravili. Si vzpomínám, jak ten otec byl prostě 

gestapem zatčen, odvezen do tábora, ano? Tenkrát se s matkou a dvěma sourozenci museli 

přestěhovat k babičce do Netolic a jezdívali jsme spolu s Ivanem vlakem. Vzpomínám si, jak 

prostě jsme vystoupili v Českých Budějovicích na nádraţí. Lidi se chodívali dívat na 

plakátové stěny, kde visely vţdycky dvojjazyčné, napřed německy, potom česky, oznámení, 

kdo ten den byl jako popraven. My jsme tam vystoupili na nádraţí, doběhli k plakátové stěně, 

najednou Ivan mě vzal kolem ramen, poloţil mě hlavu na ramena a říká: „Táta!“ Dověděl se o 

tom, ţe mu otce zbědovali, zabili, popravili z plakátu. No tak to je jedna taková zajímavá 

situace.  

     Potom jsem byl třeba nasazenej jako dřevorubec, a tam pro zajímavost, moţná si na to 

vzpomenete, je tam zmínka o jistém Císlerovi. On je tam pod křestním jménem Miroslav, ale 

to jsou většinou pseudonymy. On byl skutečně Jiří Císler a byl to ten herec pozdější. No s tím 

Jirkou Císlerem jsem byl za války jako drvoštěp v lese. Jsme káceli stromy prostě.  

My jsme za války ve škole vymýšleli, co nejhorší bylo moţný. Jistě jste to četla, ne? Takţe 

my jsme šli prostě z jedný rošťárny do druhý. A skončilo to v půlce septimy. Kdyţ skončila 

válka, tak jsme se sešli potom ještě s naším třídním profesorem, on byl tělocvikář. On je tam 

pod pseudonymem Jíra, ale ve skutečnosti se jmenoval Týra. To byl prostě náš třídní profesor. 

Samozřejmě se nás vţdycky zastával, poněvadţ těch problémů bylo…  
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     Třeba konkrétně vyhozen vyloţeně byl ten Císler skutečně a vrátil se aţ po skončení války, 

takţe u maturity uţ jsme byli zase společně. Ovšem naše maturita po skončení války byla 

taková, ţe jsme si vyprávěli, kde jsme kdo byli v práci nasazený, co jsme tam dělali, jak se 

nám vedlo. To byla naše maturita. Za války nacisti všechny vysoké školy zlikvidovali, ty 

neexistovaly. Všichni studenti byli odvezeni do koncentračního tábora a tenkrát se díky 

prezidentovi Háchovi dostali ven.  

     Samozřejmě z Háchy jsme si tenkrát taky dělali legraci. Si pamatuji, jak jsme se vţdycky 

smáli. Jsme se smáli tím způsobem, ţe jsme říkali: „Ha, cha, cha, cha, cha!“- Tak jsme se 

smáli! A kdyţ prostě s odstupem času se na to člověk dívá, tak to byl velice hodnej, solidní 

člověk, to nebyl ţádnej mizera. Díky němu spousta lidí byla naţivu. On je tahal z 

koncentráků. On pocházel z Trhových Svin, to byl taky jihočech- Emil Hácha, ten prezident.  

     Takţe válka skončila, no a co teď? Tak já jsem nějak poslech tu výzvu, protoţe tenkrát o 

nás mluvili v pohraničí. Potřebujeme prostě obsadit tam školy, protoţe je tam spousta dětí, ty 

nechoděj do školy vůbec. Za války třeba nechodili vůbec. Já jsem neměl nikdy touhu stát se 

učitelem, to přinesl ţivot. Prostě najednou tu byla výzva, kdo si z vás myslí, ţe by se ve 

školství mohl uplatnit, učitele potřebujeme. No já jsem měl maturitu, nic víc, samozřejmě to 

všechno jsem si dodělal potom, takţe jsem nastoupil a moje první učitelské místo bylo v 

Zahájí. To je ta vesnička mezi Zliví a Mydlovarama. Takţe tam jsem nastoupil roku školního 

1945/46. Potom jsem půl roku učil v Nákří.  

     No a potom najednou jsem dostal příkaz. Potřebujeme učitele v pohraničí. Jsou tam děti, 

ale škola není obsazená a já jsem dostal příkaz vyloţeně. Volali mě na školský úřad. Řekli, 

nastoupíte v pohraničí. A tak jsem nastupoval na okrese Ţlutice. A tam jsem potom nastoupil 

do školy, která byla ve vesničce Skoky. Německy se to jmenovalo Mária Štok, to byla 

samozřejmě původně německá vesnice. A byli tam nastěhováni Slováci z oblasti Těrchové, 

tam od Tater, ano? Pro ně tam byla prostě otevřená ta škola a já jsem prostě dostal příkaz, ţe 

nastoupím tam. No já jsem, poněvadţ kantořit jsem skutečně chtěl, tam skutečně potom 

nastoupil. Ono to bylo asi 15 km od nádraţí v těch Ţluticích do těch Skoků. A vzpomínám si, 

ţe jsem nastoupil do rodiny slovenské, kde mladý hospodář se jmenoval Jánošík, František 

Jánošík. No a k mému překvapení, byl to přímý potomek slovenského junáka Juraje Jánošíka, 

ano?  

     No a s tím jsem proţil to období, tam to bylo jenom přes půl roku, protoţe ten Jánošík tam 

byl starosta a byl negramota. Kdyţ jsem tam nastoupil prostě, tak samozřejmě on neuměl číst. 

A samozřejmě veškeré úřadování jsem dělal s ním. Kdyţ jsem tam nastoupil, tak ta pošta tam 

byla všechna na hromadě v koutě, protoţe on jako negramota s tím nemohl nic moc dělat. 
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Takţe, kdyţ jsem tam přišel, tak jsme to všechno sbalili, ty oběţníky a to všechno a ouřadoval 

jsem tam já a pak jsem tam teda dělal starostu. No a byl jsem tam do konce září 1947 a 

nastupoval vodtuď do základní vojenské sluţby.  

     Prošel jsem vojnu v Jindřichově Hradci, potom v Budějovicích, tam jsem byl ve škole pro 

důstojníky v záloze, ano? A potom z Bílovic jsem po skončení té školy nastoupil v Krumlově, 

tam jsem byl jenom krátce, a potom jsem byl přeřazen do Kaplice, kde si mě vybral velitel 

praporu, to byl podplukovník Hrouda. My jsme mu říkali „Na tom tedy“, protoţe on za 

kaţdým třetím slovem říkal „na tom tedy“. Tak u tohodle podplukovníka já jsem dělal potom 

pobočníka a proţil jsem tam vojnu a v té Kaplici jsem i končil. No jinak, myslím, ţe jste se s 

tím seznámila, ţe jsem tam byl v kontaktu se Zátopkem, jo? Ten tam slouţil jako nadporučík. 

Večer, kdyţ přišel kontrolovat ty světnice, tak jsme besedovali.  

     Končil jsem jako četař aspirant a potom jsem postupně na cvičeních a tak dále byl 

povyšován aţ na nadporučíka a měl jsem prostě končit jako kapitán, protoţe důstojníci v 

záloze prostě končili tu svoji kariéru vojenskou jako kapitáni. To jsem nezískal, protoţe jsem 

nesouhlasil v roce 1968 se vstupem našich „ochránců“. Tak prostě, já si na to pamatuji, jak 

díky ředitelce Pedagogického ústavu, kde jsem byl zaměstnán, mi byla zachována hodnost 

nadporučíka, ale měl jsem být degradován na hodnost vojína, protoţe nesouhlasím se vstupem 

vojsk. To byli Rusové a Maďaři a Poláci a Němci z NDR, tenkrát obsazovali naši republiku, 

no a já jsem samozřejmě jako s tím nesouhlasil, takţe jsem měl být degradován. Ředitelka, 

protoţe si myslela to samé co já ve skutečnosti, i kdyţ samozřejmě musela jednat tak, jakoţe 

se mnou nesouhlasí. Jinak by ji byli vyhodili. Vzpomínám, tenkrát, jak si mě zavolala do 

kanceláře a říkala: „Podívejte se, chcete zůstat jako kapitán anebo chcete být obyčejný 

voják?“ Já jsem tenkrát říkal: „Podívejte se soudruţko ředitelko, mě to je jedno, ale jako 

důstojník bych nemusel nosit tele na zádech, víte? Důstojníkům to vozí na káře, ale obyčejní 

vojáci si musí nosit na zádech ty telata, to bylo těţký todle.“ Ona polkla a zůstal jsem 

důstojníkem. Ale ta hodnost kapitána uţ mi přiznána nebyla, jo? No takţe to je pokud jde o 

moje vzpomínky na vojančení, ano?  

     No skončila vojna v roce 1949, v roce 1949 jsem končil vojnu a odcházel jsem do civilu s 

tím, ţe nastoupím do těch Skoků, kde jsem byl před vojnou. Vím, ţe tam někoho sháněli 

těţko, protoţe koho tam dali, tak ten většinou utek, ţe tam to prostředí bylo takový 

nehostinný. Dneska, to je zajímavý, z tej vesnice, která byla jako rozsáhlá, dneska je tam 

jenom kostel. Všechno ostatní je zbourané, zlikvidované, celá vesnice, protoţe tam dole pod 

tou vesnicí Skoky je Ţlutická přehrada na řece Střele. Tam je prostě vybudovaná přehrada, 

nádrţ veliká, no a protoţe jako odtud berou normálně pitnou vodu, tak aby se to 
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neznečisťovalo, tak prostě ty vesničky, co byly kolem, postupně zlikvidovali, aby tam do tý 

vody ţádný vodpadky, ţádný neřád prostě do vody neodcházel.  

     Tak kdyţ jsem se potom z tej vojny vrátil, tak jsem tam měl jako nastoupit, ale nastoupil 

jsem…to byla…na tom Karlovarsku. Ano, na Karlovarsko do okresu Jáchymov, to byla obec 

Nové Zvolání. Německy Neuge Shrei. Tam byli taky většinou Němci a si vzpomínám, jak 

jsem tenkrát prostě nastupoval do školy, ano? A kdyţ jsem přišel do třídy, já jsem dostal ty 

nejstarší ročníky, ano? A kdyţ jsem přišel do třídy, ţáci vstali a všichni prostě uhýbali očima 

a já jsem zjistil, ţe jsou aţ na tři, čtyři české děti, všechno Němci. Samozřejmě při vzpomínce 

na válku a tak dále, ţe jsem moc rád nebyl, dokonce jsem zvaţoval, ţe s tama odejdu. No ale 

samozřejmě, byl jsem tam jenom rok, ale skamarádil jsem se s něma, poněvadţ všechny děti 

jsou stejné, jsou to chuděry, který za nic nemohly, táta v zajetí v Rusku, nebo táta na frontě, 

máma chudák sama doma a tak dále. Takţe já jsem se s něma skutečně spřátelil a vzpomínám 

si, kdyţ přišlo loučení, tak tolik pláče jse nikdy nezaţil, jako tenkrát při loučení s těmi 

německými dětmi. Prostě jsme se spřátelili, jezdili jsme spolu po výletech, dokonce jsme byli 

v Praze. To bylo pro ty německý děti tenkrát překvapení, úţasný. No a kontakty udrţuju 

dodnes, například tady u Větřní u Českého Krumlova ţije jedna z těch mých ţákyň. Emma 

Ozerová provdaná Marxová. Její manţel se jmenuje Karel Marx. Ta ţije u Větřní u Českého 

Krumlova, ta sem jezdí za mnou taky. Já jsem tam za ní byl taky. Přivedla mě sem celé 

delegace z Německa, prostě své přátele a známé co má, tak je za mnou bere. No a tam jsem 

potom byl po skončení vojny. Já jsem samozřejmě si pořád ţádal o návrat zpátky do Jiţních 

Čech, chtěl jsem se vrátit. No a tam to pohraničí, ono je drsné pořád, Krušné Hory, to jako z 

hlediska počasí a tak dále, ne? Na rozdíl od ostatních, ta ţádost se měla podávat vţdycky na 

konci roku na příští rok, já jsem tam ţádal kaţdé dva měsíce o přeloţení do Jiţních Čech. 

Samozřejmě mě to vţdycky zamítli, ne? A tam v tom Novém Zvolání jsem se skamarádil s 

jistým mladým kantorem, on tam nastupoval jako mladý kantor taky- Jiří Bauer, je tři roky 

mrtvý uţ. My jsme se skamarádili, a ten měl příbuzného, který byl na přední straně odborů v 

Praze a odbory prostě a centrála v Praze byla firma. Jirka říkal: „Já ti to zařídím!“ A skutečně 

prostě jsem byl najednou přeloţen.  

     Já jsem nastupoval po tom Novém Zvolání, oni chtěli, abych tam dělal ředitele. Jsem říkal, 

ţe to dělat nebudu, já chci mít klid, dejte mě na jednotřídku. Tak jsem se dostal do Pstruţí, to 

je tam Merklín, Pstruţí. Tak jsem nastupoval na jednotřídku a byl jsem tam jenom měsíc. 

Prostě po měsíci ten Jirka Bauer mě to zařídil, prostě ten jeho příbuznej zatlačil a já jsem byl 

prostě přeloţen.  
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     Ten Jirka Bauer, zase pro zajímavost, on se potom dal na práci u filmu a byl filmovým 

dramaturgem a byl celou řadu let tajemníkem Filmových festivalů v Karlových Varech, tam 

jsou kaţdoročně i teď, ano? A ten Jirka Bauer tam dělal prostě tajemníka a já jsem potom s 

dětma tam kaţdý rok zadarmo se účastnil prostě těch festivalů. Tam děti viděly všechny ty 

filmy, co tam probíhaly pro děti přístupné. Tam jsme jezdili kaţdoročně.  

     No já jsem prostě v tom Pstruţí, kdyţ jsem tu ţádost podával, jsem všude v té ţádosti 

uváděl: „Přijmu nejhorší učitelské místo v Jihočeském kraji, aby mě jako vyhověli, jo? Coţ 

mě díky Jirkovi Bauerovi vyšlo nakonec. A já jsem se hlásil na tehdy nejhorším okrese a to 

byl Český Krumlov. Dneska je to „perla“ hned po Praze, ne? Ale tenkrát to bylo nejhorší, 

opravdu mizérie, protoţe Krumlov byl z největší části německej, to znamená, po válce byl 

prázdnej, no a kdo se tam stěhoval? Ty, co neměli kde bydlet. Z vnitrozemí naše největší 

česká chudoba a cikáni, protoţe tam prostě dostali celej barák. To bylo fantastické! Tak já 

jsem tedy ţádal nejhorší místo a dostalo se mi teda krumlovského okresu, a kdyţ jsem se tam 

hlásil na školském úřadě, tak inspektor říkal: „Podívej se, mám tady místo v Hořicích, v 

Pošumaví, tam půjde ředitel za rok do důchodu a tam můţeš ředitelovat, nebo můţeš jít na 

jednotřídku a to je v Černé, to je u Lipna no a pak je tady ještě, no ale to ti říkám jenom pro 

úplnost. Tady je správce vojenského prostoru, nějakej kapitán Pohl, to je takovej hlupák nebo 

humanista, já nevím, von si představuje, ţe i Cikáni budou chodit do školy a otevřel tam pro 

ně v jednej vesnici, která je obydlená celá Cikány, tak tam pro ně otevřel školu, je to mateřská 

škola, ale chodí tam do tý mateřský školy od nemluvňat, který tam nosí maminky v náručí aţ 

do patnácti let. To ti říkám jenom pro zajímavost. Posaď se, za čtvrt hodiny mi řekneš, jak jsi 

se rozhodl.“ No mě to fascinovalo! Jsem si říkal, ţe uţ mě nic nepřekvapí. Učil jsem český 

děti, slovenský děti, německý děti, reemigranty z Volyňska anebo z Ukrajiny, z Balkánu 

reemigranty, to všechno jsem učil a najednou tady fantazie- cikánská škola. Za čtvrt hodiny 

mi říkal: „Tak jak si se rozhodl?“ A já povídám, tak já půjdu na tu cikánskou školu. Říkal: 

„Buď jsi humanista, nebo hlupák. Podívej se, dobře, budiţ, kdyţ si se pro to rozhodl.“ Já jsem 

mu říkal, kde všude jsem jako působil a ţe mě to jako překvapuje a zajímá a on povídá: „No 

dobře, hele, já tě tam teda dám, ta škola bude zlikvidovaná, myslíš, ţe to tam vydrţí? Ty 

Cikáni, aţ přijde jaro, tak sbalí rance a utečou a my tu školu zavřem. Ty to tam teda tu zimu 

vydrţíš, a potom tě dám, kam si vybereš.  

     Jsem tam teda nastoupil. Přijel pro mě kapitán Pohl vojenským gazíkem a dovez mě do 

Květušína, na a tu situaci uţ znáte, ţe? To je v knize Škola bez kázně a pak rozšířené vydání 

Květušínská poéma. Prostě stalo se něco nepředstavitelného! Děti utekly od mámy a táty, ţe 

je to ve škole lepší! Já se pamatuju, jak tenkrát prostě na okrese, na kraji, já na ně se starostou 
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vyvalil oči. Říkaly: „ Děti se rozhodly. My si myslíme, ţe to pro ně není a děti se rozhodly 

samy.“ Takţe tím okamţikem v podstatě začala povinná školní docházka pro cikánské děti, 

protoţe ta neexistovala tenkrát. Ta byla zavedena v roce 59 nebo 58. Předtím byly tu a tam 

případy, kdyţ je rodiče přivedly do školy. Rodiče, který měly rozum, no tak samozřejmě, ţe 

je do školy hnaly. Ale povinnost v tom smyslu, ţe „Vaše děti musí do školy“, tu neměly. 

Takţe začala tadleta odysea uţ z těchhle publikací a z toho filmu. Víte, kdo hrál kantora v tom 

filmu? Ano, Pavel Kříţ. Ano, s tím hercem jsem byl taky v kontaktu, dělali jsme celou řadu 

besed kvůli tomu filmu v Budějovicích. No potom zase z politických důvodů nesměl být 

prezentovaný, jo? Právě, ţe tam figurovali někteří herci nepohodlní tehdejšímu reţimu. Takţe 

ten film byl staţenej a přestal se promítat. On je tam samozřejmě do toho filmu zapojený 

folklór, to uţ se školou nemělo nic společnýho, to jen, aby byl film zajímavější. No takţe to 

byla prostě škola pro Cikány v Květušíně, kde jsem byl od roku 50 a v roce 54 jsme se 

stěhovali na Dobrou Vodu. A po roce 60 zase některé chytré hlavy na ministerstvu tenkrát 

rozhodly, jsem byl zavolán na ministerstvo a bylo mi řečeno: „Skončíš tam s Cikánama, 

protoţe cikánskej problém je uţ u nás vyřešen. Nepotřebujem ţádnou školu pro cikánské děti. 

My tam potřebujeme umístit Ústav pro mravně narušenou mládeţ ve věku od deseti do 

čtrnácti let. V Kamenici nad Lipou jsou tam ta děvčata a jsou tam ještě s těmi schovankami aţ 

do devatenácti let. Od těch patnácti do devatenácti to jsou potvůrky. A my tam přestěhujem ta 

děvčata. No a já jsem říkal: „ No tak mě to u Cikánů bavilo“.  

     Třeba takovej kantor, to byl potom redaktor jindřichohradeckých novin. Jezdí sem za 

mnou taky dost často, jsme v kontaktu pořád. Takţe prostě cikánská škola měla bejt 

zlikvidovaná a měla tam nastoupit ta děvčata. No a já jsem řek: „Já končím, já tady nebudu.“ 

Načeš inspektor, tenkrát to byl Jiří Šarbach- se jmenoval, byl inspektorem tady v Prachaticích 

ve školském úřadě a ten prostě, kdyţ jsem hned podal ţádost, ţe končím, tak za mnou přijel a 

řek: „Podívej se, ty máš zkušenosti z dětskýho domova a tak déle, ty děvčata tam přijdou, já 

nemůţu nikoho sehnat.“ No tak ten Jirka Šarbach prostě říkal: „Podívej se, nemůţu nikoho 

sehnat, a kdyţ, tak si s tím nebude vědět rady. Ty máš zkušenosti mnohaleté. A dokonce s 

takovýma prostě morálně zdevastovanýma, zůstaň tam, na tej Dobrej Vodě, já prostě taky 

přestanu inspektorovat. Já za dva roky chci odejít ze školství a chci jít kantořit, tak tady 

zůstaň se mnou ještě ty dva roky.“ Tak jsem na to přistoupil, on potom šel dělat ředitele do 

Volar, ano? A já jsem teda po těch dvou letech skutečně skončil, jo? Děvčata se přestěhovala 

a ono to bylo dost dramatické.  

     Tam ta děvčata dokonce některá z nich, prostě, co tam byla, já si vzpomínám, jak mě tam 

dodali tenkrát dvě z dětského domova z Moravy. Já si teď neuvědomuju, který domov to 
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konkrétně byl. Tam došlo, byl to dívčí dětský domov, svázaly ředitele i vychovatelky, zmlátili 

je a udělaly povstání v dětským domově, ano? A vojáci prostě tam měli za úkol potom to dát 

do pořádku, ale samozřejmě fyzicky likvidovat je nechtěli nebo nesměli, jo? Trvalo to asi tři 

nebo čtyři dni, neţ děvčata snědla všechno to, co tam zůstalo ve spíţi, tak jak mě to potom 

vyprávěly ne jenom děvčata, ale ty, co to zaţili jako zvenčí, ty vychovatelky, jo? Házely na ně 

nábytek z voken, nádobí, močily na ně. Prostě byla to patálie. A dvě ty nejhorší, který to tam 

jako zpunktovaly, tak ty jsem dostal já k sobě do toho dívčího dětskýho domova.  

     Já si pamatuju, jak je tam tenkrát přivezli, jo? A teď si nevzpomínám, jak ona se 

jmenovala…-Jarmila, a kdyţ prostě mě tam dodali odlety dvě, který tam zpunktovaly to 

povstání, ano? Tak začaly, já jsem tam měl jako pořádek, měl jsem to urovnaný, poněvadţ 

jsem si věděl rady s děvčaty hned, to jako zkušenosti jsem měl, já jsem to prostě vţdycky ved 

přes takový ty nejrozumnější, ţe jsem je bral ke spolupráci, né, ţe já bych je byl dirigoval. 

Snaţil jsem se jim to vysvětlit: „Vy víte, ţe to, co tady dělám, je ve váš prospěch, na vás 

záleţí.“ A bylo na ně spolehnutí. No a teď, kdyţ přišly ty dvě, tak začaly prostě taky 

punktovat, chtěly tam udělat taky vzpouru, jo? A já jsem to asi tejden takhle sledoval, kdyţ 

mě vychovatelky přicházaly a upozorňovaly, oni, jak přišly ty dvě, tak holky začínají být drzý 

taky, sprostý, všechno si vymýšlej, nějaký nesmysly. A tak jsem si zavolal tudle tu, promluvil 

jsem do ní. Normálně jsem ji jako rozebral takzvaně, jo? S tím, ţe to prostě dělat nemůţe a 

tak dále, odešla, a pokračovala. Bylo to jako předtím. Tak si vzpomínám a to byl jenom jeden 

případ, kdy jsem pouţil fyzického násilí na děvče, na ţenu. Prostě zavolal jsem si ji znovu do 

kanceláře, ano? Řek jsem: „Podívej se, jsem ti tady všechno vysvětlil, o co jde, ty jsi dělala, 

ţe s tím souhlasíš, a ţe je to v pořádku, ale jak vidím, není to nic platné, ty si říct nedáš! – 

Zpohlavkoval jsem ji prostě, dost, jako, aţ se po zemi válela. Posadil jsem si ji takhle před 

sebe a řekl jsem jí: „Podívej se, pokud já tady budu ředitelem, tak ty mě budeš poslouchat a 

budeš respektovat to, co se tady jako ţádá, anebo tady budeš poroučet ty, a pak já tady nemám 

co dělat, v tom případě odcházím, jestli tady jako budeš ty dávat všechno dohromady. No 

vona prostě vyvalila voči, jo? Já si pamatuju, jak tenkrát, kdyţ jsem jí zpohlavkoval, začala 

prostě řvát, brečela a současně ječela prostě: „tatínek je na sekretariátu strany, a ten si to s 

Váma vyřídí!“ No a já jsem jí přidal dalších pár pohlavků a vod tý doby měla jaksi nejlepší 

působení na kolektiv vona. Poslouchala prostě na slovo. Úplně bezproblémový, prostě jsem si 

jí vţdycky zavolal, řek jsem jí todle a todle a ona to zařídila. Respektovala, protoţe věděla, ţe 

já si to dokáţu vymáčknout anebo mám jít pryč. No a tak prostě byla z ní nejlepší 

spolupracovnice.  
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     A zajímavý je, já jsem po těch dvou letech odcházel, jo? Skutečně s tím inspektorem, ten 

šel do těch Volar a mě propustili, jo? A já jsem nastupoval na obecnou školu ve Lčovicích, na 

jednotřídku, to je tam prostě u Čkyně, tady ta oblast, to není daleko, jo? A tam jsem prostě 

kantořil rok a odtud potom jsem šel na Pedagogický ústav. Tam mě prostě vybrali, protoţe 

mám zkušenosti s těmahletěma idiotama a tak dále.  

     To ještě pro zajímavost. Tam totiţ po mým odchodu, tam nastoupil prostě jako ředitel 

pedagog z Prahy. Já jsem potom s ním mluvil samozřejmě. Jednak, já jsem, kdyţ jsem mu to 

předával, tak jsem mu prostě dal informace popravdě o všech, o chovancích, o 

vychovatelkách, o učitelích, o pomocném personálu, uklízečky. Jsem ho informoval, na koho 

se můţe spolehnout, kterýho vůbec nemusí brát tak nějak v úvahu a na který si musí dát 

pozor. Třeba jsem říkal, tadydle z toho pomocnýho personálu, to je lenoch, ta by nejradši 

brala peníze, ale neuklízela. Prostě jsem informoval popravdě. A zajímavý bylo, ten nový 

ředitel, ten tam skončil za rok. Potom se to předávalo jednomu z mých spolupracovníků, co 

tam byli se mnou. Ten to přebíral jako ředitel, poněvadţ zkušenosti z toho měl vlastní. A byl 

tam prostě jako solidním direktorem. Kdyţ ten z Prahy to předával a mě si zavolali, tak on mě 

říkal: „Já jsem si s tím nevěděl rady, a voni mě všichni tak nějak dávali rozumy.“ A von si to 

vykládal, ţe já je proti němu poštvávám. To ještě si pamatuju, to je taky taková drobnůstka. 

Přijeli za mnou policajti, ano? Ţe tam mají prostě na velitelství udání, co jsem si odtud odvez, 

co jsem tam ukrad, kdyţ jsem tam končil jako ředitel. Byli tam prostě nějaký, samozřejmě 

moje soukromý věci a obrazy. Jeden bych Vám mohl ukázat, nahoře visí, no tady není. To byl 

prostě ten ředitel, po těch neúspěších prostě, z toho, co mu tam dali tak nějak ty informace, co 

jsem vodvez, tak mě šetřili. Přijeli za mnou, já jsem všechno doloţil, ţe to je moje. Dokonce 

jsme jeli do těch Lčovic, co jsem tam byl v tý škole potom. Tam byla dlaţba v kuchyni, a oni 

mě udali, ţe jsem tu dlaţbu ukradl tam v tom dětským domově. A jeli jsme k mýmu švagrovi, 

od kterýho já jsem tu dlaţbu měl. Naštěstí on měl vydláţděnou chodbu, a kdyţ se ho policajti 

ptali, jestli má jako doklad, tak jim ho ukázal a ţe mě tu dlaţbu daroval. Tak to byla taková 

situace, to byla „odměna“ za moji dvanáctiletou práci v dětským domově, ţe chtěli ze mě 

udělat zloděje! Samozřejmě to bylo vše v pořádku, se to vyřídilo a všechno jelo dál.  

     Takţe jsem prostě skončil v dětským domově, nastoupil v Lčovicích, to byla idyla! To 

byla jednotřídka, velice solidní rodiče. Ještě dneska za mnou jezdí. Nedávno, bylo jich asi pět, 

přijeli pobesedovat, podebatovat. Tam jsem proţil jako rok v idyle přímo, děti hodné! Já jsem 

měl strach, ţe mě budou trestat, za to, ţe se flákám. Tam byly volné čtvrtky! No prostě ve 

srovnání s tím dětským domovem to byla idyla. Tam jsem za 12 let neměl řádnou dovolenou, 

ani Vánoce, to jsem všechno proţíval společně s dětma. To bylo opravdu zápřeš. Takţe v tej 
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Lčovickej škole, to byla idyla! A z těch ţáků dneska, uţ jsou to taky důchodci a tak dále, ne? 

Z těch dětí ještě mě zvou tam na besedu taky. Já jsem byl ve Lčovicích na besedě a za mnou 

sem taky jezdí.  

     No takţe tam jsem končil a byl jsem tak nějak pozván do Pedagogického ústavu na 

základě mých zkušeností s různými národnostmi a s různými situacemi ve školství, takţe si 

mě tak nějak vybrali. Hlavně v poslední době o Cikány, protoţe to bylo aktuální a je to 

aktuální miserábl dnes. Díky našim málo moudrým. Kdyţ třeba se budete bavit s nějakým 

četníkem nebo policistou, on řekne: „Nezlobte se, já vím, ţe by potřeboval vzít pendrek a 

prostě vzít ho po zádech pořádně, aby si to pamatoval. Já mám strach, ţe ze mě udělají v tu 

ránu rasistu.“  

     Ono je to teď o něco lepší, ono je to teď způsobeno tím, ţe jsou tam mezi těma stráţcem 

Cikáni. Vybrali prostě takový ty solidnější, poněvadţ ty Cikáni taky někteří věděj. Totiţ 

takhle, nejhůř jsou na tom Cikáni, kteří jsou na určitém stupni vzdělání a jsou morální a 

solidní. Ti jsou na tom nejhůř, protoţe ta sebranka cikánská je nemá ráda, ta se na ně dívá 

jako na odrodilce, ano? A mezi Čechy, valná většina, kdyţ se řekne Cikáni, tak se na ně dívá 

taky nějak s tím negativním pohledem, jo? Prostě, takových lidí, který jako znají situaci, jsou, 

né, ţe by nebyli, ale je jich méně, neţ těch, který prostě je berou jako lidskou sebranku furt. 

Coţ je chyba samozřejmě a štve mě to!  

     Podstatný rozdíl by byl, být na ně jaksi přísnější, tak by to šlo mnohem rychleji. Poněvadţ 

ty rozumný by se přestali bát, ţe proti nim pudou jak Češi, tak Cikáni, ţe? A právě těch pár, 

který tam v Budějovicích dneska působí, ty to ovlivňujou! Protoţe je to někdo z nich a má 

dneska, jak se říká „moc“ a ten si to můţe dovolit. Poněvadţ ten, kdyţ na to přijde, ten mu 

těch pár pohlavků můţe dát. V soukromí někde, ne? A na něj si nepůjdou stěţovat, ţe nás 

bijou Cikáni. To prostě i tomu nejhloupějšímu musí dojít, ţe by to asi nebylo na místě.  

     Já jsem ze začátku na tom Pedagogickým ústavu měl ze začátku jenom problematiku 

výchovy pro mimoškolní vyučování pro jihočeský kraj. Já jsem tam nedělal cikánskou 

problematiku, kdyţ mě tam jako pozvali a ustanovili teda a zaměstnali, tak já jsem se staral o 

pracovníky ve školních druţinách, to znamená vychovatelky ve školních druţinách, ve své 

péči jsem měl pracovníky v dětských domovech, to znamená přednášky pro ředitele dětských 

domovů a pro vychovatele v dětských domovech a ve školních druţinách, čili ty jsem tak 

nějak informoval a instruoval. Né Cikány, o to uţ se vůbec nejednalo. To přišlo aţ potom, 

najednou přišli: „My by jsme teda na základě zkušeností, který máš, měli něco začít dělat i s 

Cikánama.“ No tak jsem samozřejmě začal, a bylo to v kraji České Budějovice a pak 

samozřejmě začaly zvát i další kraje a došlo to tak daleko, ţe jsem přednášel po celé 
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republice, ve všech krajích. To málokterý okres by se našel, kde jsem třeba nepřednášel, 

protoţe tam třeba byli Cikáni v menšině nebo vůbec nebyli, ano? A jezdil jsem přednášet 

skutečně prostě na celou řadu míst. Hlavně na východní Slovensko, tam jsem měl těch 

přednášek opravdu spoustu, tam uţ jsem jezdil i s dětským souborem. Měli jsme přes šedesát 

vystoupení, i v těch cikánských osadách, fotky jsou v té publikaci.  

     S manţelkou jsme bydleli v těch Lčovicích, já jsem do těch Lčovic šel v roce 62, to Šárce 

byly, naší dceři, 2 roky. A Mirka, ta se narodila, aţ kdyţ jsme byli ve Lčovicích. A sem jsme 

se stěhovali v roce 72, to znamená po deseti letech. Čili já jsem 10 let jako jezdil do 

Budějovic, tenkrát byly pracovní soboty ještě, takţe já jsem v pondělí ráno odjel a domů jsem 

se vracel v pátek večer nebo v sobotu, podle situace. A pak to prostě samozřejmě byla věc 

manţelky, ta se musela starat o holky. Ona ze začátku byla zaměstnána taky, třeba tady byla 

ředitelkou mateřské školky, kdyţ jsme se přestěhovali sem. Poněvadţ ona působila v 

Květušíně jako vychovatelka. Já jsem tam nastupoval, a ona uţ tam byla. Ona tam byla od 2. 

července 1950 a já jsem tam nastoupil od 1. října 1950.  

     Máte nějaký recept na šťastné manţelství? Jste spolu s Vaší paní velmi dlouho.  

Tak moţná, ţe to bylo tím, ţe jsme si nemohli jít kaţdej den na nervy. Jenom jednou za čas.  

     Máte vlastnosti, které na sobě máte rád a které naopak ne?  

Já nad těmadle věcma ani moc nedumám. Fakt je jeden, ţe jsem dělal a dělám to, co mě baví, 

jo? Jako samozřejmě, ţe člověk musí udělat leccos, co mu takzvaně nevoní, protoţe 

racionálně, kdyţ je třeba, tak to udělám, ale jinak hledám to, co je pro mě zajímavý, pro mě 

půvabný, přijatelný. Tak tím se zabývám. Proto taky, vracím se kolikrát k té minulosti, 

protoţe já jsem měl jednu výhodu, ţe jsem si psal ty deníky. Já prostě můţu zalistovat dneska, 

co tehdy a tehdy, co jsem dělal, a to mám od svých patnácti, kdy jsem si začal psát první 

deníky. Jinak všechny ty situace, co mám psaný v „Omluvte mě, pane profesore“, to mám 

všechno podle záznamů, tam není fabulace a v těch mejch publikacích, samozřejmě jako 

literárně zpracovaný je to, ţe? Prostě je to volba slov, ţe jsem třeba neřek přesně tudle větu, 

ale obsahově, smyslem je to vono. Čili literárně je to jinými slovy, není to ta strohost taková 

uţ třeba, ale je to tam. Prostě celou tu válku, co jsem zpracoval v „Omluvte mě, pane 

profesore“ s poznámek, se Slovákama, s Jánošíkem v denících.  

     Je umění psát poutavě, tak, aby ta kníţka čtenáře bavila, to není zase tak jednoduché. 

Někde jste se to učil, nebo to máte z toho, ţe jste vţdy hodně četl?  

No kniha byla moje největší zábava a přítelkyně! Víte, protoţe já jsem ţil na těch samotách. 

A ty stráţní domky a tak dále, no co, tak jsem seděl a čet jsem. Já si pamatuju, třeba jako ještě 

dříve, kdyţ ještě maminka byla ţiva, jsem četl nahlas, prostě jim to, co je jako bavilo, 
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zajímalo. No a z toho já jsem čerpal prostě. A uţ jako takový to literární zpracování, to uţ ve 

mně bylo v těch čtrnácti, patnácti letech. 
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PŘÍLOHA P V: Fotografie s Miroslavem Dědičem 

  

 

Foto 1-3: Vlevo nahoře pan Dědič ve své pracovně, na fotografii vpravo pohled z pracovny do 

zahrady, dole pan Dědič, v pozadí můj syn Jakub. 
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Foto 4: Společné fotografie s Miroslavem Dědičem a jeho paní Anežkou Dědičovou. 
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Foto 5-6: Moje společné fotografie s Miroslavem Dědičem a jeho paní Anežkou Dědičovou. 

 

Foto 7: Písmo Františka Jánošíka (Dědičův deník) 
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Foto 8-9: Fotografie z návštěvy v únoru 2014. (pan Dědič má od své paní slíbeno, že příště 

bude sedět při focení na vysoké židli on) 
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II. ČÁST PUBLIKACE 

 

Jaroslav Balvín 

OBRANA DĚDIČOVA 

 

 

Foto Jaroslav Balvín 

 

Názor studentů na společné znaky Přemysla Pittera a Miroslava 

Dědiče: Společné mají nadšení a přesvědčení o správnosti své věci a to jim 

pomáhalo se přenést přes negativní momenty v jejich prácí.  

         Viz Balvín: Výzkum Dědič, Pitter, 2016. Zde v publikaci, otázka 

číslo 7 a 8 
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Obrana Sokratova či  Sokratova obrana  

V roce 2015 vznikl dokumentární film s názvem Zatajené dopisy. V něm byl Miroslav Dědič 

obviněn, ţe zatajoval dětem dopisy od rodičů a dokonce zatajoval rodiče před dětmi, 

nepouštěl je do vojenského prostoru Boletice,aby se s nimi mohli setkat, popovídat si 

s nimi… 

Hned mi v této souvislosti napadla analogie: Obrana Sokratova, největšího filozofa 

výchovy, který byl obviněn, ţe kazí mládeţ v Athénách a Obrana Dědičova, který z hlediska 

dnešních lidsko-právních se dopustil a dopouštěl podle autorů filmu silných nepravostí 

v internátní škole v Květušíně na Šumavě.  

Film dostal ocenění v Olomouci, protoţe zaznamenal na Festivalu Jeden svět, zaměřeném na 

kritiku porušování lidských práv, „jedničku s hvězdičkou“. A stal se „hrdinou“ besed o filmu, 

na nichţ se autoři snaţili dokázat, ţe odebírání dětí rodičům je zločinný akt (Saša Uhlová) a 

zatajování dopisů dětem je hrubým porušením lidských práv (Barbora Šebová) a PhDr. 

Miroslav Dědič není schopen sebereflexe (reţisér Tomáš Kudrna). 

Jsme toho názoru, ţe Jeden svět, jak zní název festivalu, je určitě daleko sloţitější, neţ 

dokázali pochopit autoři filmu, ale ţe proti hrubým obviněním a zneváţením výborného 

sociálního pedagoga a průkopníka optimální výchovy a vzdělávání romských dětí, i ve 

spolupráci s jejich rodiči, se je třeba postavit. Obranou Dědičovou, podobně jako se ve starém 

věku za Sokrata postavil Platón a jeho další ţáci.  

Stejně tak činíme dlouhodobě, a i nyní v tomto textu, který je postaven i na názorech a 

postojích studentů sociální pedagogiky, kterých jsem se ve výzkumu dotazoval, jaký oni mají 

na Obranu Dědičovu pohled.  

K jeho obraně se vydali i studentky a studenti, kteří ještě v době ţivota Miroslava Dědiče (30. 

8. 1925-25. 12. 2020) za ním jezdili a psali o něm bakalářské a diplomové práce, podobně jak 

Bc. Alica Václavková, která je autorkou první části naší společné publikace. 

A k této Obraně Dědičově je třeba dodat ještě jednu velmi významnou myšlenku: Podobně 

jako Sokrates měl sílu obhajovat se excelentně ve své obhajobě sám, je na tom stejně i 

Miroslav Dědič: I přes úpornou kritiku jeho odpůrců vytvořil výchovný a vzdělávací systém, 

který míří do budoucnosti a za nějţ není moţno reagovat tak od autorů filmu poţadovanou 

sebereflexí. 
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Je to apologie, obrana, kde ustoupit zcela není moţné, stejně tak, jako tomu bylo u Sokrata. 

To vypovídají i následující slova o Sokratově činu: 

Obrana, (řecky Apologie Sókratus) je Platónova verze Sokratovy řeči, kterou se obhajoval 

před soudem proti obviněním, podle kterých kazil mládeţ, nevěřil v bohy uznané státem a 

vytvořil si nová boţstva. Anglický název tohoto dialogu – Apology – můţe vést k 

nesprávnému výkladu. Sokrates se totiţ neospravedlňuje před soudem za to, čemu věří a co 

dělá. V tomto případě má slovo Apology svůj původní význam: obhajoba svého přesvědčení a 

činů (z řečtiny απολογία). 
4
 

I pro Miroslava Dědiče platí ţivotní postoj Sokratův:  

"Nejmoudřejším mě nazval bůh proto, ţe já jediný jsem si vědom své nevědomosti." 

"Ale buďte si jisti, ţe bych nezměnil svého konání ani mám-li stokrát zemříti." 

"Není nesnadné uniknout smrti, avšak mnohem nesnadnější je uniknout špatnosti; neboť ta 

běţí rychleji neţ smrt." 
5
 

Dopis pana prezidenta 

V následujícím textu budeme k Obraně Dědičově pouţívat vybrané texty, které svědčí o jeho 

vychovatelském krédu a síle, s jakou působí na své romské svěřence. Ukázkou, jak se za děti 

dokáţe postavit, je i návštěva dětí u prezidenta republiky, v té době Antonína Zápotockého. 

Proto jsme tuto část textu uvedli fotografií Miroslava Dědiče s fotografií prezidenta, kterou 

Antonín Zápotocký daroval nejenom panu učiteli, ale všem romským dětem, které před ním a 

zaměstnanci Hradu vystupovaly:  

     Zlatý hřeb praţského pobytu jsem společně se svými spolupracovníky před nimi tajil. 

Teprve den před významnou událostí jsem je seznámil s tím, co je zítra čeká. „Dostali jsme 

vzácný dopis, z jehoţ obsahu budete mít radost,“ řekl jsem na ranním nástupu, kde jsem jim 

sdělil, ţe den bude věnován dopoledne odpočinku na hřišti, aby si oddechli od ruchu 

velkoměsta, a odpoledne přípravě na příští den. „Dopis je adresován vám, cikánským dětem 

ze šumavské školy Míru,“ řekl jsem úvodem. „Přečtu vám jej.“  

„Milé děti, dověděl jsem se o vaší pilné a svědomité práci ve 

škole i o vaší ochotné spolupráci při přestavbě a zkrášlení 

vašeho domova. Mám radost z vaší práce, a protože bych vás rád 

poznal osobně a poslechl si i vaše písně a podíval se na výkony 

                                                 
4
 Viz https://sk.wikipedia.org/wiki/Obrana_Sokratova. 

5
 Viz https://www.cbdb.cz/kniha-54170-obrana-sokratova-apologia-sokratus. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sokrates
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vašeho tanečního souboru, o jehož práci jsem slyšel, zvu vás k 

sobě na odpoledne 12. července 1957 na Hrad.  

              Antonín Zápotocký, prezident Československé republiky  

     Chvíli bylo ticho, aţ Aladarovo kýchnutí je rozbilo jako rána z děla. „To snad není moţné, 

to nemůţe být pravda,“ přerušil dusivou atmosféru svým rozváţným hlasem Ondra Olejár. „Je 

to tady černé na bílém,“ dodal jsem se samozřejmostí v hlase a dal dopis kolovat. Čistili si 

kapesníky ruce, i kdyţ je měli po ránu bez poskvrny. Brali list papíru, opatřený hlavičkou 

Kanceláře prezidenta republiky, do konečků prstů, za okraj, s obavou, aby snad na něj 

neotiskli skvrnu. „Jak vidíte, je vlastnoručně panem prezidentem podepsán,“ upozornil jsem 

je, i kdyţ to byla první věc, na kterou jim na papíře sjely oči. )  Překvapení bylo tak velké, 

nečekané a šokující, ţe je neprovázely běţné projevy radosti, ani hřímavé hurá. Byli 

náhle zatěţkáni starostí zítřka, tvořili hloučky, tlumeně rozmlouvali a jevili se mi rázem 

jako předčasně dospělí – rozváţnou chůzí, pomalejšími gesty a pohledy, které jako by 

hledaly pevný bod. „Zanechte úvah, máte rozchod na hřiště, odpoledne si dáte do pořádku 

uniformy, knoflíky, večer se jde brzy spát, abyste byli svěţí, ráno se připravíte a 

odpoledne ať se vytáhnete, ať pan prezident vidí, ţe nejste ţádní drbani, ale ta správná 

cikánská generace,“ rozetnul jsem rozpaky. Na tak dlouho jako tentokrát se ještě nikdy 

ranní garderoba neprotáhla. Donekonečna se kluci načesávali, kontrolovali puky, přejíţděli 

ramena kartáčem. Děvčata se nakrucovala před zrcadlem, přendávala sponky ve vlasech, 

jednou nad spánek, pak zase za ucho, zkoušela účesy, které na nich předtím nikdo neviděl, 

vychovatelky musely zalovit ve svých kabelkách a umývárnou i loţnicemi zavoněla kolínská 

voda a soupeřila o nadvládu s fialkovou vůní. Kluci leštili polobotky, div je neprodřeli, 

dýchali na ně, ţe ani zrcadla neměla uţ jejich lesk, a někteří ţadonili o kus hadru do kapsy, 

aby si prý mohli boty ještě přeleštit, neţ budou vcházet dovnitř tam, kde se s panem 

prezidentem setkají. Kdyţ jsme vystoupili z přeplněné elektriky na Malostranském 

náměstí, znervóznělí kluci, kteří byli rozechvěni víc neţ děvčata, hned běţeli do 

přilehlého loubí, vytahovali hadry z kapes a leštili znovu donekonečna boty, někteří se i 

zuli, aby na práci lépe viděli. „Lidi nám šlapali po botách v té tlačenici,“ vysvětlovali 

důvod svého počínání. Lidé ovšem nemohli tušit, jak úzkostlivě kaţdý z nich hlídá svou 

obuv a je v hloubi duše zraňován při nešetrném střetnutí s cizí botou. 

Setkání s panem prezidentem 

     Setkání bylo stanoveno na čtrnáctou hodinu, my jsme však uţ po dvanácté ošlapovali 

kolem Vikárky, několikrát obešli z obou stran Svatovítský dóm, kluci jako by ztratili zájem o 

všecko, ani socha svatého Jiří jejich zájem neupoutala. Původní základové zdivo chrámu, 
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které by byli jinak okukovali s rozdychtěným zájmem, prohlíţeli jako hromadu kamení. 

„Jestli tam bude pan prezident s paní, tak si sedneme vedle,“ prohlašovali svorně 

Ondra, Fery a Fraňus, a to byl jediný projev, který svědčil o tom, ţe neztratili pojem 

času a prostoru. Po třinácté hodině se začala na nádvoří řadit kolona tatraplánů. Auto za 

autem vyjíţdělo před vchod s balkonem, šoféři otevřeli dveře, protoţe slunce praţilo a na 

dlaţbě nádvoří vyhřívalo úmornou výheň. Pojednou se otevřely dveře a ze vchodu 

vycházela početná skupina, rozcházející se k přistaveným autům. Mezi nimi jsme 

postřehli pomalu, rozváţně, takřka unaveně kráčejícího prezidenta. „Aby nám tak 

někam ujel,“ řekl jsem skupince svých spolupracovníků, odevzdaně postávajících a 

opékaných sluncem. „Doběhnu za ním,“ zazněl tichem můj okamţitý nápad. „Co tě to 

napadlo,“ ulekaně vyjekla Růţa. „Copak za prezidentem se můţeš rozběhnout jako u 

nás za předsedou MNV? K němu přece nemůţeš, zbláznil ses?“ „A co kdyţ nám 

opravdu odjede?“ Chvíli jsem váhal a potom se rozběhl. Kdyţ jsem byl jiţ opodál, 

zmírnil jsem do rychlé chůze a zastihl prezidenta právě ve chvíli, kdy zasunul nohu do 

vozu a shýbal se, aby dosedl na sedadlo. Okolo stojící muţi si mě prohlíţeli orlími 

pohledy a jeden z nich vykročil směrem k autu. „Pane prezidente,“ oslovil jsem jej, 

„počítáte se setkáním s cikánskými dětmi na dnešní odpoledne?“ Vystoupil, dal mi ruku 

na rameno a zkormouceně odtušil: „Vidíte, oni mi taky nic nepřipomenou, co člověk 

dělá, to dělá, vţdyť já bych byl na to zapomněl. Dobře, ţe jste přišel. Jsem na cestě do 

Lán. To víte, ţe se setkáním počítám. To by asi děti byly zklamané, viďte?“ „To víte, těší 

se na to moc, pro ně je to záţitek na celý ţivot.“ Pokynul rukou a celá suita se opět vracela 

ke vchodu. Před čtrnáctou hodinou se do kulturního domu zaměstnanců Kanceláře prezidenta 

republiky, kde se setkání mělo konat, začali trousit první návštěvníci. „Budou tady všichni 

zaměstnanci Praţského hradu, od vedoucích jednotlivých kanceláří po uklízečky,“ sdělil mi 

jeden z návštěvníků, kdyţ jsem se ho dotázal, jak asi bude setkání vypadat. Děti se seřadily do 

dvojstupu, jak bylo zvykem nastupovat při vystoupení souboru, a úderem čtrnácté hodiny 

jsme vkročili dovnitř. Sál byl plný aţ na dvě první řady. Zavedl jsem děti na vyvýšené 

pódium, kde utvořily půlkruh, jak byly navyklé. Starší chlapci a děvčata, kteří nebyli jiţ ţáky 

školy, a nepatřili tudíţ jiţ k souboru, usedli do první volné řady. Sál šuměl hovorem, takţe to 

přispělo ke zklidnění nervozity z očekávání u členů souboru. Po chvíli sál ztichl. Středem 

lavic kráčel dopředu prezident se svou chotí. Sedadla ve středu první řady byla v mţiku volná, 

prezident pokynul dětem, otočil se k publiku, taktéţ je pozdravil pokynem ruky a usedli s 

chotí na lavice. Řada se uzavřela, protoţe naši kluci přisedli. Ondra z jedné strany, Fraňus z 

druhé. Ţádný konferenciér, ţádný pořadatel, bylo mi jasné, ţe je to na mně. Oslovil jsem 

prezidenta, jeho paní, posléze ostatní publikum, které na nás hledělo s netrpělivým zájmem. V 
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kratičkém projevu jsem je seznámil s historií naší školy, jejími začátky, svízeli a obtíţemi, 

prvními úspěchy, s dalším rozvojem, aţ po současnost reprezentovanou prvními studenty a 

učni. Končil jsem tím, jaký je cíl našeho usilování, nejen umoţnit vstup do ţivota našim 

chlapcům a děvčatům, ale dát příklad i ostatním, aby se myšlenka výchovy cikánských dětí 

stala samozřejmým poţadavkem v celé naší republice, zapustila kořeny a rostla. Potom jsem 

dal pokyn našemu dirigentovi Ferdovi Kotlárovi, protoţe řízení souboru bylo jeho doménou a 

počínal si s rutinérskou dovedností. Připravili jsme čtyřicetiminutový program výběrem 

českých, slovenských a cikánských písní a tanců. Sledoval jsem kritickým okem jejich 

výkony a byl jsem spokojen. Dali do toho, jak se říká, všechno. Takové publikum 

opravdu před nimi ještě nikdy nesedělo. V programu byly písně rozmarné, tance měly 

šťávu a pohyb, takţe bylo opravdu na co se dívat, a obecenstvo neskrblilo potleskem. 

Aplaudování po některých výkonech nemělo konce. Kdyţ dozněly poslední tóny a dupot 

roztančených nohou, vstal prezident a přistoupil k půlkruhu dětí, které ještě zhluboka 

vydechovaly, neboť tep srdcí přecházel jen pozvolna do normálního rytmu. Na jeho 

chůzi bylo jiţ patrné stáří a následky útrap v koncentračním táboře. Bylo to poslední 

léto jeho ţivota. Kráčel ztěţka, ale usmíval se. Potřásl mi rukou, konstatoval, ţe to asi 

byla fuška, dramatické začátky a dodal, ţe člověk na to zlé snáze a rád zapomene, kdyţ 

se potom vše změní k lepšímu. Potom přistoupil k dětem a jeho úsměv se ještě více 

rozšířil a proteplil citem. Pronesl několik pochvalných slov o tom, co slyšel o jejich práci i o 

výkonech, které sám na vlastní oči viděl. Připomněl, ţe v naší republice se uplatní kaţdý, kdo 

bude svědomitý v učení a poctivý v práci, ať je Čech, nebo Cikán. „A odkudpak vlastně jste?“ 

zeptal se se zájmem. „Šumava je veliká, kdyţ mi řeknete, ţe ze Šumavy, tak toho ) 218 ( ještě 

vím málo. Jaképak je tam nějaké město blízko, které bych znal, abych si udělal lepší 

představu?“ „Husinec,“ ozvalo se takřka unisono. „Husinec, Husinec,“ pokýval hlavou a 

doloţil tónem učitele, který je chce vyzkoušet ze znalostí dějepisu: „Čím to, ţe Husinec zná 

kaţdý Čech, ţe není u nás člověka, jenţ by to místo neznal?“ Malá, ale pohotová Irena 

Veszprémiová vystřelila ruku vpřed, jako by seděla ve školní lavici a čekala s nadějí, ţe bude 

vyvolána. Nevyčkala na pokyn, ţe ji vyzve k odpovědi, a prudce vyrazila: „Mají tam, prosím, 

nádraţí.“ Ozvala se bouře smíchu z publika, smál se prezident, smáli se naši kluci i děvčata a 

smála se posléze i Irena, kdyţ ji přešlo první mrazení z neúspěšné odpovědi. Prezident přešel 

tedy na jiné pole: „Co fotbal, hrajete?“ moduloval hlas do tónu napjaté zvědavosti. 

„Ano,“ ozvalo se sborově z klukovských hrdel. „A kdo z vás nejlépe běhá,“ poloţil novou 

otázku na tělo. „Tonda, Tonda,“ ozvalo se opět přesvědčivě ze všech hrdel a kolektiv 

postrčil do popředí Tondu Horvátha, svalnatého podsaditého domováckého atleta. Nová 

bouře všeobecného veselí zazvonila sálem. Úspěšný cikánský běţec Tonda a proti němu 
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prezident, jehoţ lid, který ho miloval, důvěrně nazýval stejným jménem. Podal 

Horváthovi ruku, rozloučil se s námi, protoţe nejlépe je v nejlepším přestat, a ještě s 

podmanivým úsměvem ve tváři pokynul své manţelce a odcházel středem aplaudujícího 

publika. Vyšli jsme rozjařeni srdečnou atmosférou, provázeni povzbuzujícími úsměvy 

přítomných. Ondra tiskl v dlani svazeček prezidentových fotografií s předtištěným 

věnováním přímo našemu domovu a s vlastnoručním podpisem prezidentovým na 

památku pro všechny účastníky setkání. Vyšli jsme na nádvoří a mţourali očima oslněni 

prudkým sluncem letního odpůldne. Před Matyášovou branou jsme pokročili k obrubni zdi a 

zahleděli se na kamenné moře leţící po námi. Malostranské prejzové střechy kontrastovaly se 

zelení zahrad. Vzduch se nad nimi tetelil a stoupal vzhůru jako z kovářské výhně. Vltava se 

perlila čeřena dřevěnými ledolamy. Jakoby z velké dálky se nesl lomoz města, cinkání 

tramvají znělo jako rolničky. „Uţ věříte tomu, ţe se v naší republice můţe uplatnit kaţdý, 

ţe dnes ani Cikán nemusí mít důvod k obavám, ţe bude odstrkován, kdyţ bude 

pracovitý a čestný?“ řekl jsem tónem důrazné otázky, která ţádá odpovědi. „Věříme, 

pane učiteli, nemůţe být lepší důkaz, neţ který jsme dnes zaţili,“ odpověděli naráz 

Ondra a Fery. Vzal jsem je oba v podpaţí, vykročili jsme, ostatní se přidali a všichni 

jsme zamířili ke schodům klesajícím do Nerudovy ulice.  (Dědič, 2006, s. 215-219) 

 

„Tak jsme se představili panu prezidentovi“: Fotografie in Dědič, Květušínská poema, 

2006, fotografická příloha mezi s. 160-161. 
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Foto z předání pamětní medaile Jihočeské university Miroslavu Dědičovi z rukou děkanky 

Valérie Tóthové u příleţitosti jeho 90 let, 13. 12. 2015: zleva. Ing. Šárka TROUPOVÁ, dcera 

Miroslava Dědiče, doc. Mgr. et Mgr. Jitka VACKOVÁ, Ph.D., doc Ph.Dr. David URBAN, 

Ph.D., doc. Ph.Dr. Alena HRICOVÁ, Ph.D., PhDr. Miroslav DĚDIČ, pedagog a spisovatel, 

Prof. Ph.Dr. Valérie TÓTHOVÁ, Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, v současné době proděkanka pro vědu a výzkum,  JUDr. 

Ing. Daniel PROUZA, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Jaroslav BALVÍN, CSc.  

 

 

Foto autora s Miroslavem Dědičem v den jeho vyznamenání zlatou medailí 

od Jihočeské univerzity  
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JINÉ ÚHLY POHLEDU JAKO SOUČÁST OBRANY DĚDIČOVY 

 

Významnou součástí Obrany Dědičovy se staly podle našeho soudu dva texty reagující na 

rozhovor Barbory Šebové v Lidových novinách. Je to text Jaroslava Balvína a jeho 

studentky Alice Václavkové, autorky bakalářské práce o Miroslavu Dědičovi. Byly 

uveřejněny v knize Jaroslava Balvína Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti 

Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. 
6
 

 

                                                 
6
 BALVÍN, Jaroslav. 2015. Epilog. In BALVÍN, Jaroslav. Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti 

Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. Praha: Radix, s. 75-86. ISBN: 978-80-87573-13-6. 

VÁCLAVKOVÁ, Alica. 2015. In BALVÍN, Jaroslav. Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti Přemysl 

Pitter a Miroslav Dědič. Praha: Radix, s. 87-89. ISBN: 978-80-87573-13-6 
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     Myslím si, ţe opravdu nemůţe být na škodu oba autorské texty zde znovu zveřejnit jako 

součást Obrany Dědičovy. Text Jaroslava Balvína je v této publikaci pod názvem Epilog a 

text Alice Václavkové pod názvem Úhel pohledu. V textech jsou tučným písmem 

akcentovány myšlenky (coţ v původním vydání absentuje) a reakce na kritické a ahistorizující 

názory redaktorky Judity Matyášové a Barbory Šebové, které jsou stále aktuální i do 

budoucího pohledu na profesionální příběh Miroslava Dědiče. 

EPILOG  

Jaroslav Balvín  

Reakce Jaroslava Balvína na článek: Judita Matyášová: Škola, která měla převychovat 

divochy. Romské děti ze Slovenska našly v 50. letech útočiště v české škole. Učitel z nich 

chtěl mít „nové lidi“. In Lidové noviny, sobota 7. března 2015, s. 3. Odvrácená strana 

květušínského experimentu (Mat). In tamtéţ (rozhovor LN s reţisérem filmu Tomášem 

Kudrnou).  

 

V době před vydáním monografie o dvou významných českých sociálních pedagozích jsem 

byl docentem PhDr. Borisem Titzlem, PhD. upozorněn na článek v Lidových novinách o 

škole z padesátých a šedesátých let, kde působil Miroslav Dědič. Článek, z kterého byl 
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rozčarován, označil za ahistorizující a necitlivý, snaţící se v rámci současné novinářské etiky i 

důrazem na práva dítěte a eliminaci násilí na něm páchané absolutizovat negativní jev v 

pedagogické práci a povýšit jej na jediný, ve svém důsledku dehonestující práci celou. Ten 

článek ze 7. 3. 2015 s názvem Škola, která měla převychovat divochy, jsem si našel, podrobně 

a několikrát prostudoval, a stejně tak článek přiloţený s názvem Odvrácená strana 

květušínského experimentu, který měl být propagací filmu reţiséra Tomáše Kudrny s názvem 

Zatajené dopisy, chystaný na prezentaci na festivalu Jeden svět. Také jsem několikrát zhlédl 

dotyčný film, natočený i na základě diplomové práce romistky Barbory Šebové, která ve 

filmu vystupuje v hlavní roli expertky. Tak budí film i dotyčný článek dojem vědeckosti, 

protoţe se opírá o „objektivní“ zjištění ve výzkumu Dědičových květušínských deníků, 

uloţených v Muzeu romské kultury v Brně. A také tím, ţe pracuje přímo s pamětníky a 

následně i s vnučkou jednoho z nich, která se stala jakousi moderátorkou ve filmu. Na základě 

těchto výstupů i mých vlastních dlouholetých analýz, i prací dalších výzkumníků (viz 

následující reakce autorky bakalářské práce o Dědičově osobnosti Alice Václavkové) 

zkoumajících výsledky práce Miroslava Dědiče a jeho školy mohu prohlásit, ţe ţádný z 

počinů, který se snaţí zmenšit či deklasovat práci této osobnosti nemůţe vyřadit jeho 

osobnost z pozice našeho významného poválečného sociálního pedagoga ve 20. století. K 

tomu uvedu následující důvody.  

     Jiţ první věta prvního článku ukazuje, jaký bude článek celý. Tvrzení, ţe slovenští 

Romové přišli za druhé světové války o své domovy a jejich osady byly vypálené, neměli 

kam se vrátit a hledali místo, kde by mohli začít nový ţivot je neadekvátně zobecňující a ve 

svém důsledku nehistorické. A tomu odpovídá i následné tvrzení autorky, podloţené „teorií“ 

Barbory Šebové: Deset romských rodin tehdy sehnalo práci v Květušíně u Českého 

Krumlova. Pro jejich děti byla zřízena škola. Mladý učitel Miroslav Dědič se jim naplno 

věnoval, ale zároveň je násilně odtrhl od rodičů. Bohuţel, v tomto duchu s cílem ukázat 

Dědiče jako „násilníka“, který získává děti bez ohledu na jejich rodiče a jehoţ cílem bylo 

odtrhnout děti od rodiny, jako individualistu, který chtěl na prostých romských dětech 

vyzkoušet sílu svého pedagogického umění, a za tím účelem pouţil bez skrupulí všech 

prostředků, včetně „svých pěstí“ a zatajovaných dopisů, aby tím zároveň poslouţil a zalíbil se 

tehdejšímu reţimu, se vine celý článek. A stejně tak zmiňovaný film s názvem Zatajené 

dopisy. Ten se odvíjí sice v tendencích objektivního vidění dobrých pocitů některých dětí z 

výchovného působení Miroslava Dědiče, ale zcela nezakrytě akcentuje v poslední silně 

emocionální scéně pedagogickou nesprávnost aţ téměř zvrácenost zatajování dopisů od 

rodičů před dětmi. Tím jednoznačně ukazuje na porušování lidských práv a tím, jak to říkají 
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Lidové noviny, ţe na dětech v Květušíně bylo pácháno násilí (jiné neţ násilí domácí) – viz 

začátek článku „Odvrácená strana květušínského experimentu“. Tato tendence filmu 

odpovídala podle mého soudu i potřebám prezentace filmu v rámci filozofie festivalu Jeden 

svět. Vůbec, celé dva články v Lidových novinách jsou vlastně přípravou a propagací na 

festival, jehoţ hlavní filozofií je vystoupení proti násilí a porušování lidských práv. V této 

souvislosti si vzpomínám a mám stále na paměti vyprávění jednoho zástupce ředitele 

Základní školy Přemysla Pittra v Ostravě, v níţ je převáţná většina romských ţáků. 

Ukazuje na moţnosti vyuţití, ale i zneuţití filmové tvorby, i na etiku práce filmových 

dokumentaristů. Pan zástupce ředitelky oslovil v devadesátých letech jednoho reţiséra, ţe by 

potřebovali natočit film o škole. A reţisér odvětil: A jak ho chcete natočit? Zástupce 

překvapeně odpověděl: No, jak, jak to ve škole je… A reţisér na to: No, abyste rozuměl. My 

můţeme natočit dokument jako frašku, jako komedii, jako oslavu vaší práce a úspěchů vašich 

dětí, nebo jako kritiku…Tak jak to chcete? A zástupce odpověděl: No dobře, natočte to 

opravdu tak, jak to u nás objektivně chodí… A tuto objektivitu jsem ve filmu, i kdyţ se 

reţisér Tomáš Kudrna hodně snaţil, dosti postrádal. Z odezvy lidí, kteří film zhlédli nebo si 

přečetli články, jsem vycítil hodně zklamání a deziluze z popisu práce v květušínské škole. A 

to, ţe ze školy vyšly děti, které se uplatnily všechny v určitých profesích, dosáhly i 

středoškolských a vysokoškolských vzdělání, stali se i učiteli a vychovateli (např. František 

Bandy), Mikuláš Smoleň prvním šéfredaktorem romských novin Romano kurko (Romský 

týden), to ve filmu ani v článku reţisér Tomáš Kudrna ani romistka Barbora Šebová 

neukázali. V zájmu předem stanovené ideje zatajovaných dopisů…  

 

1. K názvu článku  

     V archivu Muzea romské kultury v Brně mě zaujaly deníky, které si v padesátých letech 

psal Miroslav Dědič, jenţ tehdy vedl takzvanou Školu míru. Kdyţ se děti dostaly do 

Květušína, tak je vnímal jako zaostalé divochy, které musí kultivovat, popisuje Barbora 

Šebová. (Matyášová, 2015, s. 3)  

 

Komentář (JB)  

     Zřejmě ve snaze po čtenářské popularitě a zájmu autorka článku nazvala školu, o které 

píše, školou, „která měla převychovat divochy“. K tomu se výborně hodila slova Barbory 

Šebové, která byla zase zřejmě opřena o „zaručený zdroj“: Dědičovy deníky v Muzeu romské 

kultury v Brně. Ve skutečnosti tyto deníky byly hluboce osobní a slouţily teprve po určité 
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době jako podklad pro pedagogické zpracování tématu. V Dědičových pracích Škola bez 

kázně (České Budějovice, 1985) a jejím novém vydání s názvem Květušínská poema (Praha, 

2006) nenajdeme nikde takovéto chápání. To by se ovšem tyto knihy musely číst do hloubky 

a také do hloubky pochopit… I proto povaţuji uvedení pojmu „divoch“ jak v názvu článku, 

tak vyslovené ústy autorky diplomové práce, za neadekvátní a dehonestující.  

 

2. K násilnému odtrhování romských dětí od rodičů  

     V dubnu 1951 se všechny romské rodiny rozhodly, ţe z Květušína odejdou. Měly 

problémy s vedením statku, které Romy vnímalo jako nutné zlo. Dědič se obával, ţe pokud 

rodiny odejdou, tak s sebou logicky vezmou i děti. Věděl, ţe musí rázně zakročit, a tak 

inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB. Pro něj neexistoval 

kompromis, potřeboval děti získat na svou stranu úplně. Nabízel jim, ţe ve škole mohou 

přespávat, a je jasné, ţe jim se tohle líbilo. Doma měly jen slamník nebo postel, kde jich spalo 

třeba pět. Ve škole bylo čisto, měly tam jídlo, chovali se k nim hezky. Zdůrazňoval jim, ţe 

doma se ničemu dobrému nenaučí, říká Šebová.  

Komentář (JB)  

     Tvrzení Barbory Šebové je silně zjednodušující. V kapitole Osudový zlom (Dědič, 2006, s. 

57–78) v knize Květušínská poema Miroslav Dědič popisuje tuto situaci velice plasticky. 

Odchod Romů byl postaven nejenom na jejich rozhodnutí, na příchodu jara, ale byl 

průsečíkem vztahu jejich zaměstnavatelů i jejich pracovní morálky, i touhy prostě odejít a 

pokusit se o nové místo v jiném prostředí. V této situaci bylo i komplikované postavení 

Miroslava Dědiče jako učitele a jeho spolupracovníků. V očekávání dalšího vývoje věcí 

slibuje kapitánovi Josefu Pohlovi (veliteli vojenského újezdu a zakladateli školy): My 

budeme učit aţ do posledního ţáčka. Pokusíme se získat některé děti k trvalému pobytu, ale 

moc si od toho neslibuji, romantika cestování zasahuje i je, neuvědomují si, jaká strádání, 

hlad a mizérie je čekají, jsou to však děti, těm se přece nelze divit… Vida výsledky své práce 

v „zatajených“ slzách dětí, zesmutněl jsem při pohledu na šílející dav, který se slepě, 

střemhlav vrhá v neznámo. Bylo mi jich nesmírně líto, nemám však moc zachránit ani jediné. 

Loučím se s nimi. Bez zjevného citu. Srdečně, upřímně, ale napohled lhostejně. Naposledy 

připomínám dětem, aby chodily do školy, aby se učily. Naposledy přejíţdím zrakem po 

hloučcích černých hlav a snědých obličejů. Odcházím… (Dědič, 2006, s. 58 a 63) Opravdu 

nevím, kde Barbora Šebová dospěla k výroku, ţe Dědič se obával, ţe pokud rodiny odejdou, 

tak s sebou logicky vezmou i děti. (To je ostatně pochopitelné – JB) Věděl, ţe musí rázně 
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zakročit, a tak inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB (viz výše). 

Povaţuji Dědičovo jednání a řešení situace za korektní a na úrovni pedagogické etiky, hodné 

skutečného sociálního pedagoga. Snaha vykreslit ve výše uvedeném výroku tohoto pedagoga 

jako okamţitého iniciátora série odebírání dětí sociálními úřady je nejenţe zjednodušující, ale 

i nesprávná a scestná. Znovu platí totéţ: nejenom úvahy výzkumnice, vyplývající často z 

abstraktního humanismu a přesvědčení, ţe za ţádné situace nelze děti odlučovat od rodičů 

(ostatně to sama vyslovuje se svým vlastním dítětem v náručí v jedné scéně filmu, kdy se 

vyslovuje v tom smyslu, ţe je to nepřijatelné), vzniklé nad deníky a „zatajenými dopisy“, ale i 

četba a pochopení hlubokých sociálně pedagogických, filozoficko-etických úvah nad 

příčinami svého jednání v často vyhrocených pedagogických a sociálních situacích jsou 

potřebné. V tomto ohledu můţe Dědičovo uvaţování nad tím, kde jsou moţnosti, ale i 

hranice pedagogického rozhodování, slouţit i dnes sociálním pedagogům jako konkrétní 

podklad pro řešení současných pedagogických situací v dané sociální realitě ve smyslu 

tvořivě humanistické filozofie výchovy.  

 

3. K zatajeným dopisům 

      O tři roky později se škola a dětský domov přestěhovaly do Dobré Vody u Prachatic, a tím 

se definitivně zpřetrhaly – byť sporadické – kontakty s rodiči. Oni posílali svým dětem 

dopisy, ale Dědič korespondenci cenzuroval. Nechtěl, aby měli jakýkoliv vliv na děti. V 

archivu Muzea romské kultury jsem v kartonech o květušínské škole našla desítky zatajených 

dopisů. Dědič v cenzuře dosud nevidí ţádný problém. Podle něj to prostě byla nutnost, říká 

Šebová… Některé děti byly takto násilně odebrány a natrvalo umístěny ve škole. Zoufalí 

rodiče se je snaţili kontaktovat, jenţe to bylo téměř nemoţné. Do vojenského prostoru, kde 

stála škola, se smělo jen na povolenku. Kdyţ rodiče chtěli vidět své děti, museli si poţádat u 

obvodního národního výboru. Většina ţádostí ale byla zamítnuta. Na ty, kteří se přeci jen 

dostali ke škole, zavolal Dědič policii a museli zaplatit pokutu. (Matyášová, 2015, s. 3)  

 

 

Komentář (JB) 

     Jak Barbora Šebová zpovídá Miroslava Dědiče ve filmu a ptá se ho, zdali cenzurování 

povaţuje dosud za správné, Dědič odpovídá, ţe to byla daň za blaho dítěte. Sám toto 

„cenzurování“ popisuje zcela nezakrytě v kapitole s názvem Pedagogická romantika (Dědič, 

2006, s. 87–107) ve své knize Květušínská poema. Většinou šlo o dopisy znevaţující školu a 
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nabádající k jejímu opuštění. Dědič píše, ţe takových dopisů byly za ta léta snad stovky a 

násobky stovek. Zůstaly uloţeny v archivním materiálu jako nevhodné a neúčelné právě pro 

těch pár ošidných slůvek profanujících školní prostředí a nabádajících k dezerci. (Jak píše 

Dědič v jiné části citované stránky, tyto dopisy opomenuly zásadu jednotného působení školy 

a rodiny.) Vţdyť také existovaly dezerce, plánované a prakticky realizované. Nebyly na 

denním pořádku a měly svá zákonitá období, vyplývající z roční doby nebo ducha domova, 

který nebyl konstantní, ale podléhal často okamţitým náladám. Byly také reakcí na 

zkratkovité řešení vynořivších se osobních problémů… (Dědič, 2006, s. 89) Barbora Šebová 

na webových stránkách s názvem www.krajinoupribehu.cz uveřejnila také příběh květušínské 

školy a vyzývá v něm čtenáře, aby z textu, který vychází z její diplomové práce, rozpoznali a 

jmenovali, v čem se jedná o porušování lidských práv ze strany učitele. To je sice moţné z 

dnešního úhlu pohledu rozpoznat, avšak zcela určitě nebylo tehdy a určitě ani v současné 

praxi dětských domovů pouze na libovůli učitele jako pozdějšího ředitele dětského domova 

postupovat zcela libovolně. Dominantní byla pro něj i pro pracovníky sociální péče o blaho 

dítěte. To je i jedním ze základních etických postulátů profesionální etiky učitele: 

Jednoznačným etickým principem tohoto povolání je blaho ţáků (nejvyšší dobro, co 

nejoptimálnější rozvoj kaţdého z nich) a tím následně i budoucí veřejné blaho, pokrok a štěstí 

lidstva. (Kosová, 2013, s. 109) A tomuto principu se Miroslav Dědič jako sociální pedagog 

rozhodně nezpronevěřil.  

 

 

 

4. K tomu, ţe Dědič „ byl na všechno sám“  

     Na tomto příběhu mě nejvíc fascinuje, ţe ho nelze vnímat černobíle. Dědič udělal vše pro 

to, aby se od něj děti naučily co nejvíc. Jenže byl na všechno sám. Na výuku, organizaci 

školy i na komunikaci s rodinami. Naštěstí je teď trochu jiná situace. Ve školách pracují 

asistenti pedagoga, kteří mohou propojovat svět učitelů a svět romských rodin. Jenţe je jich 

zatím zoufale málo. Určitou naději vidím v novele školského zákona, která byla nedávno 

schválena, uzavírá Šebová. (Matyášová, 2015, s. 3)  

Komentář (JB)  

     Je jistě chvályhodné, ţe Barboru Šebovou nejvíce fascinuje na příběhu Miroslava 

Dědiče, ţe ho nelze vnímat černobíle. Dědič však nebyl sám. Byl ředitelem, který dokázal 

motivovat nejenom své spolupracovníky, vychovatelky, a potom zejména na Dobré Vodě i 
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učitelský sbor. Ale dokázal motivovat i samotné děti podle jejich moţností a schopností. 

A byli mezi nimi i nadaní budoucí učitelé a vychovatelé, kteří mu pomáhali při řízení a 

výchově. Byli to zejména pozdější učitel František Bandy a učitelka mateřské školy Tereza 

Balogová (viz Dědič, 2006, s. 164). O těch mnohých, které Dědič motivoval a kteří byli jeho 

spolupracovníky, jakoţ i o úspěšných absolventech školy v dětském domově píše Miroslav 

Dědič v poslední kapitole s názvem Závěr, který by mohl být téţ úvodem k zamyšlení své 

knihy Květušínská poema. (Dědič, 2006, s. 220–232) I vzhledem k těmto skutečnostem by 

autorka diplomové práce měla uvaţovat o tom, zdali byl Miroslav Dědič na všechno sám… 

A v tomto směru by se měla autorka diplomové práce z roku 2009, jeţ slouţila jako podklad k 

filmu Zatajené dopisy natočenému v roce 2015, podívat také na svůj povzdech nad rolí 

asistenta pedagoga, kterých je prý ale „zoufale málo“. Asi moţná i proto, ţe si je sami učitelé 

a školy cílevědomě nepřipravují, jako to na druhé straně Miroslav Dědič udělal v rámci svého 

působení …  

 

5. K pedagogickým ambicím učitele Miroslava Dědiče a jeho vztahu k rodičům 

     Na jaře 1950 se do vsi přistěhoval pětadvacetiletý učitel Miroslav Dědič, který měl za 

sebou zkušenosti s výukou reemigrantů a německých dětí v poválečném Československu. 

Myslím, ţe to pro něj byla opravdu výzva. On si chtěl na romských dětech vyzkoušet své 

pedagogické schopnosti. Bohuţel ale vůbec nebral ohledy na to, co chtějí rodiče. Myslel si, 

ţe kdyţ jsou negramotní, tak nemůţou pochopit, proč je pro jejich děti vzdělání důleţité, 

vysvětluje Šebová.  

 

 

Komentář (JB)  

     V konstatování, či ve vysvětlení Barbory Šebové, mi ani tak nevadí výrok, ţe pro učitele 

Dědiče byla výuka romských dětí výzvou. Pro kaţdého dobrého učitele je kaţdá etapa jeho 

práce, noví ţáci, nové podmínky, výzvou. Ţivotní dráhy učitelů probíhají v jednotlivých 

etapách: volba učitelské profese, profesní start, profesní adaptace, profesní stabilizace, 

profesní vyhasínání. (Průcha, 2002, s. 23–24) A Miroslav Dědič přišel do Květušína na jiţ 

zaloţenou školu skutečně v 25 letech, po přibliţně 5 letech práce s německými či slovenskými 

dětmi. Podle teorie vývojových etap v učitelské práci byl tedy zkušeným profesionálem. V 

tomto smyslu se nemohlo jednat o to, jak píše Šebová, ţe si chtěl na romských dětech 

vyzkoušet své pedagogické schopnosti. Spíše to bylo tak, ţe své schopnosti, získané 
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předchozími lety učitelské práce, vyuţil k řešení nových pedagogických situací, které se před 

něj postavily jako výzva k realizaci učitelského povolání, jako zkušený profesionál, který z 

hlediska svého pedagogicko -  etického charakteru nemohl jinak, neţ jak v mnoha 

případech ve vztahu k ţákům i jejich rodičům konkrétně jednal. Včetně „cenzury“ dopisů 

a vývoje vztahů k rodičům. O správnosti jednotlivých kroků a jejich morálních obsahů 

můţeme diskutovat, můţeme je i tvrdě kritizovat. Avšak kaţdý pedagogický čin je nezvratný, 

nedá se vrátit. Ale výsledky Dědičovy práce a jeho kolegů jsou nezvratně ve svém celku 

pozitivní. Přední český pedagog Jan Průcha píše, ţe zkušeným profesionálem (zahraniční 

termín je „učitel-expert“) se učitel stává asi po pěti letech výkonu povolání. Právě ve fázi 

učitele-experta pak učitelé asi nejvíce ovlivňují – pokud setrvávají u daného povolání – 

charakter edukačních procesů ve školním prostředí, protoţe působí nejen na ţáky, ale i jako 

vzor pro začínající učitele. (Průcha, 2002, s. 27) Z toho vyplývá, ţe i Miroslav Dědič 

naplňoval tuto skutečnost.  Květušínské škole a dětskému domovu v Květušíně a Dobré Vodě 

odevzdal nejplodnějších deset let ţivota a své učitelské dráhy. A je obrovskou výhodou, ţe je 

toto období zaznamenáno v denících i v jeho knihách, které na základě deníků vznikly. I ve 

filmech, jako je dílo s názvem  Kdo se bojí, utíká, kde je obsaţeno mimochodem i to, ţe učitel 

Dědič rodiče nepodceňoval, ale ţe s nimi o osudu dětí diskutoval. A jistě ţe i dokumentární 

film Zatajené dopisy má svůj význam při rozplétání ţivotního příběhu Miroslava Dědiče, 

který je mnohorozměrný, se znamením kladným i záporným. Miroslav Dědič má svůj ţivotní 

příběh. Zkoumání ţivotních drah učitelů je významným tématem výzkumu v zahraničí, ale 

mělo by se tak stát i u nás. Průcha píše, ţe pro české učitele nemáme k dispozici jejich 

ţivotní příběhy. (Průcha, 2002, s. 29) A s tím tak dalece nelze souhlasit, protoţe právě 

tato polemika pod záhlavím zatajených dopisů obsaţená v epilogu i naše publikace o 

ţivotním příběhu sociálních pedagogů Přemysla Pittra a Miroslava Dědiče usiluje o to, 

aby se zkoumání ţivotních příběhů sociálních pedagogů stalo motivací pro studenty 

učitelství i pro učitele na jejich profesní dráze. Ve vztahu k řešení polemiky o květušínské 

škole povaţuji za důleţité, ţe její vývoj je třeba posuzovat, souhlasně řečeno s výrokem 

Barbory Šebové ve filmu, v kontextu doby. Protoţe učitelská profese a práce jednotlivých 

učitelů je vţdy spojena jak s vnějšími, sociálními, politickými a ekonomickými podmínkami, 

tak s osobnostními charakteristikami konkrétních učitelů. Proto je ţádoucí přistupovat k 

objasňování učitelské profese z obou hledisek – z objektivního vyhodnocování charakteristik 

učitelstva jako relativně ustálené socioprofesní skupiny i z detailního popisu jedinečných 

ţivotních a profesních drah konkrétních učitelek a učitelů. (Průcha, 2002, s. 29)  
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6. K násilnému odebírání dětí 

      V dubnu 1951 se všechny romské rodiny rozhodly, ţe z Květušína odejdou. Měly 

problémy s vedením vojenského statku, které Romy vnímalo jako nutné zlo. Dědič se obával, 

ţe pokud rodiny odejdou, tak s sebou logicky vezmou i děti. Věděl, ţe musí rázně zakročit, a 

tak inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB. „Pro něj neexistoval 

kompromis, potřeboval děti získat na svou stranu úplně. Nabízel jim, ţe ve škole mohou 

přespávat, a je jasné, ţe jim se tohle líbilo. Doma měly jen slamník nebo postel, kde jich spalo 

třeba pět. Ve škole bylo čisto, měly tam jídlo, chovali se k nim hezky. Zdůrazňoval jim, ţe 

doma se ničemu dobrému nenaučí,“ říká Šebová, která ve své diplomové práci cituje z 

Dědičova deníku několik dramatických popisů, jak probíhalo odebírání dětí: „Byli jsme uţ 

pevně rozhodnuti nikoho nepřesvědčovat, ale jednat. Vrazili jsme do první světnice jako voda 

a vyvinula se bitka, na mne se vrhla Čurejová, matka dětí. První útok jsem odrazil kopnutím 

do stolku s umyvadlem, přesto se na mne sápala opět a snaţila se mne udeřit do hlavy 

ţelezným struhadlem na brambory. Nečekal jsem a udeřil ji pěstí do tváře. Zarazila se, ale 

znovu zaútočila. Udeřil jsem tedy důrazněji. Vykřikla a chytla se za tvář… Vtrhli jsme do 

světnice, děti se bránily, nastala nová bitka.“  

Komentář (JB)  

     V kapitole „Pedagogická romantika“ (Dědič, 2006, s. 87–107) Miroslav Dědič píše 

skutečně velice plasticky a dramaticky, a také nezakrytě, o takových situacích, kdy sám musel 

pouţít sílu. A povzdech Barbory Šebové nad tím, ţe to bylo i proti ţenám, zní pro toho, kdo 

se v takových situacích tehdy z důvodu svého profesního zařazení ocitl, jako poněkud 

abstraktně humanisticky podloţený gender. Většinou však byl přivoláván k asistenci při 

útěcích dětí z dětského domova, které tam byly přiděleny na základě soudních rozhodnutí. A 

o nepodloţeném tvrzení, ţe Dědič inicioval hned po odchodu rodičů z Květušína sérii 

odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB, píšu zde na jiném místě.  

 

7. K otázce internátních škol a dětských domovů 

     Popularizovaná škola v Květušíně zaujala sociální pracovnice z českokrumlovského 

regionu, a tak tam začaly posílat další romské děti. Kapacita budovy uţ nedostačovala, a proto 

Dědič v srpnu 1951 podal ţádost o rozšíření na dětský domov, kde bydlelo 32 mladých lidí. O 

tři roky později se škola a dětský domov přestěhovaly do Dobré Vody u Prachatic a tím se 

definitivně zpřetrhaly – byť sporadické – kontakty s rodiči. (Matyášová, 2015, s. 3)  

Komentář (JB)  
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     Článkem se prolínající a opakovaná tvrzení redaktorky Judity Matyášové či Barbory 

Šebové o násilném základu vytvoření dětského domova v Květušíně a poté v Dobré Vodě je v 

rozporu se skutečným průběhem zaloţení tohoto domova se školou. Děti, které tam začínaly, 

nebyly násilně odebrány za asistence SNB a z iniciativy Miroslava Dědiče. Byly to děti, 

které se samy vrátily na základě svého vlastního rozhodnutí, odešly od svých rodičů, kteří na 

jaře 1951 odešli s nimi z Květušína. Za 14 dní, coţ byla lhůta pro nezavření školy, kterou dal 

inspektor, se děti různými cestami vrátily a staly se vlastně zakladateli dětského domova se 

školou. Zajímavé je, ţe Dědič po tu dobu po odchodu rodičů s dětmi se opravdu nezabýval 

sérií odebírání dětí za asistence SNB, jak tvrdí Šebová, ale prací v lesní školce na základě 

pokynu školního inspektorátu, aby učitelé nezaháleli. S prvními dvěma „navrátilci“ se 

Miroslav Dědič setkal 12. den lhůty, kdy vyřizoval v Plané administrativní záleţitosti 

související s pracovní výpomocí v lesní školce… Situaci návratu dětí popisuje Miroslav 

Dědič následujícím způsobem: Čtrnáctý den přijel inspektor v doprovodu Věrky (sociální 

pracovnice) a zůstal stát jako zkoprnělý na prahu učebny. Byla plná a znělo z ní sborové 

kolektivní čtení… Ten večer jsem dlouho seděl potmě u stolku a ještě déle potom leţel na 

lůţku a nespal…Nikoli naráz, ale postupně jsem si začal uvědomovat skutečnost, ţe děti 

opustily vlastní rodiče a vrátily se za námi, pro ně vlastně cizími lidmi. Daly nám přednost. V 

tom je závazek, který není moţno utlumit a nahradit sobeckou představou osobního pohodlí… 

(Dědič, 2006, s. 76 a 77)  

8. K otázce propagace pedagogické práce s romskými dětmi v padesátých letech  

     Škola v Květušíně měla v Československu jen několik „konkurentů“, podobná zařízení 

fungovala v Ţatci, Opavě a v Teplicích. Ta květušínská se ale proslavila hlavně díky tomu, co 

vše Dědič vyvinul pro její propagaci. V padesátých letech ji navštěvovali rozhlasoví reportéři. 

V novinách vycházely články s titulky „Boj o lepšího člověka“ nebo „Naši vojáci pomáhají 

vychovávat nové lidi“. Miroslav Dědič chtěl dát veřejnosti jasně najevo, ţe i romské děti jsou 

schopné převýchovy, a tak s nimi secvičil pásmo písní a tanců. Několikrát je vzal do Prahy, 

kde zazpívaly i na Praţském hradě. (Matyášová, 2015, s. 3)  

Komentář (JB)  

     Znovu pochybuji o slovech z analyzovaného článku, ţe škola v Květušíně se ve vztahu ke 

svým třem „konkurentům“ proslavila hlavně díky tomu, co vše Dědič vyvinul pro její 

propagaci. Škola se proslavila nejenom propagací, ale zejména naprosto obětavou prací a 

zájmem o řešení svízelné situace romských dětí ve své době. A také bezvýhradnou 

láskou k těmto dětem. Láskou, která byla základním principem i u sociálně pedagogické 

osobnosti, analyzované v naší knize, Přemysla Pittra. Popularizace této práce byla pak 
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následkem. Domnívám se však, ţe autorka článku i Barbora Šebová akcentuje zcela 

záměrně to, ţe v padesátých letech se úspěchy školy Miroslava Dědiče hodily 

komunistickému reţimu k oslavě jeho působení i na romské obyvatele a který bral práci 

květušínské Školy míru jako důkaz své nové ideologie. Jasně to vyjadřuje reţisér filmu 

Zatajené dopisy Tomáš Kudrna v druhém článku s názvem Odvrácená strana květušínského 

experimentu, kdy na otázku Lidových novin, „čím ho příběh zaujal?“, odpovídá: Hledal jsem 

téma, které by bylo nějak výstižné pro padesátá léta a přitom nebylo moc okoukané. Můj 

kamarád Ondřej Matějka řadu let vedl sdružení Antikomplex, které se věnuje českoněmeckým 

vztahům a historii Sudet. Když mi vyprávěl o Květušíně, tak mě zaujala hlavně ambice 

tehdejšího režimu. Komunisté chtěli prokázat, že na rozdíl od kapitalistů, kteří Romy 

vykořisťují, oni se jim věnují a dokážou je kultivovat. A květušínská škola jejich ambici mohla 

dobře posloužit. Kromě toho se mi taky líbila nejednoznačnost jejího příběhu. Na té škole bylo 

mnoho věcí sympatických, ale jiné jsou hodně kontroverzní. Zajímalo mě, jak na ni vzpomínají 

bývalí žáci.  

     Jsem přesvědčen, ţe výše uvedené chápání je zjednodušující, a také je to vidět ve filmu i v 

přístupu autorky diplomové práce, jeţ se stala podkladem pro scénář filmu, ve kterém B. 

Šebová iniciativně vystupovala a prosazovala svoji ideu zatajených dopisů téměř jako hlavní 

problém školy a Miroslava Dědiče. Květušínská škola má širší význam i v rámci Evropy. O 

tom svědčí nejenom návštěvy českých rozhlasových pracovníků a redaktorů, ale návštěvy 

zahraniční. O tom píše Dědič v kapitole s názvem Hledáme nový domov. (Dědič, 2006, s. 

162–165) Byla to návštěva věhlasné bernartické lékařky Vlasty Kálalové di Lottiové, která 

přivedla s sebou zvídavého pedagoga Erlinga Elverheie z legendární školy Kamenného kraje 

aţ ze vzdáleného Norska, nebo návštěva pana Raghu Vira, prezidenta pro kulturní styky se 

zahraničím v New Delhi z Indie. Tyto návštěvy hovořily s uznáním o výsledcích školy. 

Doktorka Vlasta Kálalová, která působila léta před válkou na československém sanatoriu v 

Bagdádu, skutečnost vyjádřila jednoznačně: Mám úctu k vaší práci, prožila jsem léta v 

prostředí, jehož obyvatelstvo bylo podobné vašemu. Já léčila tělo, vy léčíte duši těchto lidí, 

kteří se poprvé v historii začínají zařazovat do společnosti…   

Závěr 

     Kdyţ si přečteme podtituly filmu Zatajené dopisy, jako: Unikátní pátrání po stopách 

experimentu, který pomáhal i škodil, nebo: Staré křivdy vyplouvají na povrch, nádherné 

vzpomínky zůstávají, můţeme být připraveni na nejednoznačnost významu práce učitele a 

ředitele květušínské školy i jeho spolupracovníků. To se také ve filmu ukázalo v celé šíři. A 

také v propagačním článku Judity Matyášové v Lidových novinách ze dne 7. března 2015.  
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     Důleţitým faktem je také to, ţe o školu v Květušíně a výsledky práce Miroslava Dědiče 

projevovaly ve své době, ale i v dalším vývoji, zájem dvě největší romistky a lingvistky u nás 

Eva Davidová a Milena Hübschmannová. Spolu s Milenou Hübschmannovou Dědič 

pracoval při přednáškách pro pedagogy o romské národnostní menšině a specifikách práce s 

romskými dětmi v době po ukončení práce v Květušíně a na Dobré vodě a spolu s Evou 

Davidovou ještě v nedávné době působil na Jihočeské univerzitě ve výuce o specifikách 

pedagogické a sociální práce s Romy. Domnívám se, ţe optimálnímu chápání filmu Zatajené 

dopisy se blíţí vyjádření kreativní producentky filmu Zatajené dopisy Lenky Polákové, v 

jejíţ tvůrčí producentské skupině snímek vznikl: „Dokument pohledem zvídavé holčičky 

Karolinky objevuje dosud zcela neznámý a také velmi kontroverzní experiment k řešení 

romské otázky. Není černobílý, nikoho nekádruje, citlivě odkrývá dávno zapomenuté křivdy a 

také velmi ústrojně propojuje minulost se současností.“  

     Náš shrnující pohled na článek i film je však ve smyslu výše uvedených reakcí následující: 

Epilog k naší monografii, který zde prezentuji společně s Alicí Václavkovou, absolventkou 

oboru sociální pedagogika na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je kritikou ahistorického pohledu moralizujících 

posuzovatelů profesní etiky učitele Miroslava Dědiče a jeho spolupracovníků, který vůbec ve 

svém celkovém přístupu nebere na zřetel objektivní podmínky doby před šedesáti pěti lety. 

Tehdy se Miroslav Dědič navzdory společenskému zadání v práci s romskými dětmi a 

jejich rodiči vydal po zcela nových cestách, kdyţ ty předchozí nevedly k cíli. Posuzovat 

jeho činnost proto můţeme jedině se znalostí dobových reálií. Bohuţel soudobá 

publicistika – prezentující se lhostejno v jakémkoliv typu médií, nejen v tomto případě – 

často hlubší vhled do časového rozměru merita věci postrádá a závaţné informace 

zkresluje. Přitom kaţdý absolvent vysoké školy by měl vědět, ţe nemůţe jevy minulé 

posuzovat podle měřítek doby současné. Tato diskuse proto můţe být pro sociální 

pedagogy poučná nejen s ohledem na výše uvedené, ale i vzhledem k aktuálním 

kontextům problematiky vzdělávání romských ţáků.  

Experiment?  

     Pro pedagogický experiment je charakteristické, ţe v něm výzkumník záměrně vyvolává, 

opakuje a mění studovaný jev nebo proces, vytváří a mění nebo upravuje podmínky jeho 

průběhu a rozvoje. To umoţňuje poznat příčiny a zvláštnosti pedagogického jevu i podmínky 

účinnosti pedagogických prostředků (metod, pomůcek, forem). Tím, ţe experimentálně 

zkoumáme a poznáváme podstatné souvislosti a vlastnosti pedagogických jevů a ověřujeme si 

správnost pedagogických hypotéz a závěrů, získáváme zároveň moţnost tyto jevy ovládat, 
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zdokonalovat nebo i vytvářet nové. (Palán, 2002) Avšak snaha autorů filmu či článku v LN 

nazvat květušínskou školu a následně dětský domov experimentem, je podle mého soudu 

zcela chybná. Miroslav Dědič si tuto školu vybral nikoliv se záměrem na ní experimentovat, 

ale učit. 
7
 Škola se stala jeho působištěm, v němţ realizoval svoji profesi učitele. A to ve 

věku, který nazývá teorie profesní stabilizací a učitel je uznáván jako zkušený učitel, učitel-

expert. (Průcha, 2002, s. 24) Snaha o to nazývat Dědičovu práci s romskými dětmi 

experimentem je zavádějící a umoţňuje i vývody, zdali se „experiment“ podařil, či nepodařil, 

zdali Dědič šel správnou cestou či nikoliv, a v konečném důsledku i tvorbu takových 

kritických reflexí, jakou je na příklad diplomová práce Barbory Šebové. Objektivně řečeno, 

není to nikdy na škodu, aby takovéto reflexe vznikaly. Mohou ještě více podněcovat i úvahy o 

smyslu práce pedagogů, sociálních pedagogů, andragogů. Mohou ještě více podněcovat úvahy 

o smyslu pedagogické práce s romskými dětmi, o potřebě komunikace a tolerance mezi 

romskými komunitami a majoritou. Avšak jako měla svůj význam a smysl práce řady 

osobností sociální pedagogiky v historii, v různých systémech, společenských, 

politických, kulturních, jako měla svůj smysl práce a dílo Pestalozziho, Přemysla Pittra, 

Janusze Korczaka, A. S. Makarenka, tak má nesmazatelný význam a smysl i práce 

osobnosti Miroslava Dědiče, který svoje desetileté profesionální období učitele-experta 

věnoval rozvoji a blahu romského dítěte. Hledání a objevování zatajených dopisů a 

jejich hodnocení z hlediska dnešních poţadavků respektování práv dítěte na komunikaci 

s rodiči za kaţdých okolností to nemá šanci narušit. Miroslav Dědič je plným právem i z 

hlediska etických profesionálních norem pro učitelskou profesi, stejně jako Přemysl 

Pitter, naším nejvýznamnějším sociálním pedagogem 20. století. A výsledky jeho práce 

                                                 
7
 Poznámka autora Jaroslava Balvína z roku 2021: Je pravda, ţe sám Miroslav Dědič mluvil jiţ v začátcích své 

knihy o experimentu, avšak z objektivních důvodů si myslím, ţe v pravém slova smyslu o experiment nešlo, i 

kdyţ jeho myšlenku Dědič svými slovy sám posvětil a pojem se v souvislosti s Dědičovou činností ujal. Dědič o 

tom píše: Škola stála ve vojenském prostoru a podléhala po stránce hospodářské přímo vojenské správě. Skvělá 

kombinace, napadlo mne, když jsem si uvědomil dosah celé spolupráce. Vojáky a Cikány zainteresovat na 

společném díle, to bude experiment, nad kterým by Makarenko zbledl závistí. (DĚDIČ, Miroslav. 2006. 

Květušínská poema. Praha: RomPraha, s. 10. Nemá ISBN. Text knihy viz také online www.jaroslavbalvin.eu, 

část Odborné publikace). 

Vymezení pojmu experiment podle našeho soudu také dokládá náš názor, ţe objektivně vzato se u školy 

v Květušíně nejednalo o experiment: Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, 

jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o 

příčinných vztazích určitých fenoménů. Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání. 

Vědecký experiment má být plánovitý, opakovatelný a tím i ověřitelný. Obecné podmínky pro experimenty se 

podle oborů liší… 

Školní experiment je činnost žáků nebo učitele, při které je aktivně a relativně samostatně poznávána studovaná 

skutečnost prostřednictvím ovlivňování podmínek a následného vyhodnocení průběhu nebo výsledku. Je využíván 

při realizaci badatelsky orientované výuky. (Experiment: (https://cs.wikipedia.org/wiki/Experiment). 

 

 

http://www.jaroslavbalvin.eu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozorov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Verifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Falzifikovatelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenom%C3%A9n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Empirie
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Badatelsky_orientovan%C3%A1_v%C3%BDuka


 

106 

 

nejsou uloţeny jen v kartonech Muzea romské kultury, ale i v jeho knihách: Šumavská 

bukolika, později Škola bez kázně (1985) a nejnověji v knize Květušínská poema (2006): 

Tato kniha je literárně pedagogickým popisem výuky a výchovy romských dětí (v knize 

pouţívá dobového označení cikánských), který přináší řadu podnětů metodických, etických, 

etnických a mezilidských… publikace je literárním, umělecko-pedagogickým pohledem na 

osobnost romských ţáků, vytváření vztahů mezi učiteli, vychovateli a jejich ţáky, jejich 

rodinami. Ukazuje celkový přerod jejich vědomí, vztahu ke vzdělávání a ţivotním 

perspektivám. Řada z ţáků tehdejší školy se uplatnila v učebních oborech, ve školství i v práci 

pro emancipaci Romů. (Balvín, 2006, s. 235) Jejich skutečný ţivot, v němţ je obsaţeno i 

velké úsilí Miroslava Dědiče a jeho spolupracovníků, je konkrétním výsledkem, který má 

pokračování v rozvoji romské identity. A zcela ve smyslu filozofie výchovy, sociálnímu 

pedagogovi Miroslavu Dědičovi nešlo jen o to naučit děti číst a psát. Tak, jak to 

vyjádřila výše doktorka Kálalová: v květušínské škole byla ovlivňována duše dětí. A 

filozof výchovy Jan Patočka tento proces nazývá otevřeně zápasem, bojem. A ten 

Miroslav Dědič podstoupil se všemi riziky a napětím, které k tomu patřily. Oč jde v 

tomto napětí? Jde o utváření ţivota vychovance a boj, který se tady svádí, je zápas mezi 

vychovancem a vychovatelem o vliv na utváření ţivota vychovancova… Člověk si musí 

hledat svoji cestu. Výchova mu pomáhá v tomto hledání vlastní cesty. Výchova mu 

pomáhá v tomto hledání také tím, ţe jej nutí do určitých forem…Účelu vychovatelova je 

dosaţeno teprve tenkráte (ovšem v individuálním smyslu), kdyţ se podaří na základě 

vychovancových schopností v drahách určených vychovatelem vybudovat vlastní 

vychovancův ţivot originální, v němţ se uplatní jeho individualita, v němţ nebude jenom 

pasivní opakování obsahu předchozí generace, nýbrţ v němţ oţijí tyto obsahy novým 

způsobem, novým ţivotem skutečně ţivým, i kdyţ klady předchůdců se přitom popírají. 

(Patočka, 1996, s. 410–411)  
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ÚHEL POHLEDU  

Alica Václavková·  

Se zvědavostí jsem si přečetla článek s názvem „Škola, která měla převychovat divochy“, 

který vyšel 7. března 2015 v Lidových novinách perem Judity Matyášové. Ta zpovídá 

romistku Barboru Šebovou, jejíţ diplomová práce se stala podkladem k novému dokumentu 

Zatajené dopisy.  

Není mi známo, zda Barbora Šebová čerpala své poznatky jen z deníků Miroslava Dědiče, 

které jsou uloţeny v Muzeu romské kultury v Brně, či přečetla i knihu Miroslava Dědiče, 

která věrně popisuje právě jeho desetileté působení v romské škole. Přesto mne fascinuje, jak 

na tak obrovský, zásluţný počin Miroslava Dědiče mohou mít lidé rozdílný pohled. Dovoluji 

si tedy na tento článek reagovat z pozice absolventky bakalářského studia na Univerzitě 

Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika, kterou osobnost Miroslava Dědiče 

uchvátila natolik, ţe se stala předmětem právě mé bakalářské práce.  

 

 



 

108 

 

Můj úhel pohledu 

Dovoluji si vyjádřit svůj úhel pohledu, neboť vlastní svědomí mi nedovolí, abych se k 

tomu nevyjádřila.  

Jiţ v samotném úvodu mi začíná vadit věta: „Učitel z nich chtěl mít „nové lidi“.“ Nemohu se 

zbavit pocitu, ţe je to v tomto případě míněno ironicky. Pamatuji se, ţe tento pojem uţil 

několikrát i Miroslav Dědič.  

Pedagog se snaţí negramoty vzdělávat, pomáhat formovat charakter, vštěpovat morální 

hodnoty a principy, a pokud se mu to, byť jen z části, podaří, nejedná se svým způsobem o 

„nové lidi“? A není právě toto podstatou pedagogické profese? Ale to je jen můj úhel 

pohledu, jak se mohu dívat na pojem „noví lidé“. Odváţně na mne působí názor Šebové: 

„Mladý učitel Miroslav Dědič se jim naplno věnoval, ale zároveň je násilně odtrhl od 

rodičů.“ Přesto musím říct, ţe z mého úhlu pohledu se nejednalo vůbec o násilné odtrţení. 

Naopak si myslím, ţe děti tento pocit neměly, vzhledem k tomu, ţe uţ mezi nimi a Dědičem 

byl vytvořen kladný vztah a podmínky ve škole poskytovaly dětem mnohem lepší zázemí, neţ 

jaké měly doma. Barbora Šebová se zde zmiňuje o počinu kapitána Josefa Pohla, kterého 

napadlo zřídit ve vojenském prostoru Boletice školu pro děti romských přistěhovalců, jako by 

jediným motivem bylo zavděčit se socialistické společnosti. Z mého úhlu pohledu je snaha 

vymýtit negramotnost, zbavit se nezaměstnanosti, učinit člověka prospěšným pro sebe, a 

tím pádem i pro společnost, společným bojem všech vyspělých zemí bez ohledu na 

politický reţim země, ale i bez ohledu na to, k jakému etniku přísluší.  

 

Dědičovo „zkoušení“ jeho  pedagogických schopností 

Dále vyjadřuje Šebová svůj názor, ţe Dědič si chtěl na Romech vyzkoušet své pedagogické 

schopnosti, ale nebral vůbec ohledy na to, co chtějí rodiče. Z mého úhlu pohledu je zcela 

logické, ţe pedagog má na mysli především blaho svých ţáků a dalo mu velkou práci právě ty 

negramotné rodiče přesvědčit, ţe škola je pro jejich děti velmi důleţitá. Článek vyjadřuje 

názory Šebové, které si ale navzájem dle mého názoru odporují. Vyjadřuje v něm, jak byl 

Dědič necitlivý, nebral ohledy a na straně druhé, jak ohromně se dětem věnoval a trávil s nimi 

i veškerý svůj volný čas. Vyjadřovat vlastní názor, ţe je někdo necitlivý a sám tak činit 

velmi necitlivým způsobem, působí z mého úhlu pohledu poněkud komicky.  

 

Historie a „historie“? 
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Nemohu souhlasit s názorem Šebové, který byl v článku uveřejněn: „Nikdy se nezajímal o to, 

co Romové prožili za války. Věděl jen, že jsou ze Slovenska. Netušil, jaká traumata mají za 

sebou. A tak se třeba stalo, že ostříhal děti kvůli vším skoro dohola. To bylo hlavně pro rodiče 

dívek velmi zraňující. Připomínalo jim to zkušenosti z války, kdy je podobným způsobem 

stříhali za trest gardisti, když je chytli ve městě, kam Romové neměli přístup.“ Zmiňovat, ţe to 

bylo zraňující hlavně pro rodiče dívek, je z mého pohledu zcela zcestné, aţ úsměvné. Dědič 

jednal tak, jak by z mého úhlu pohledu jednal kaţdý rozumně uvaţující člověk, tedy, ţe jednal 

především v zájmu dětí, kterým znepříjemňovaly ţivot hlavy zamořené nepříjemnými 

parazity. Nehledě na skutečnost, ţe dřív, neţ jim vlasy ostříhal, vyzkoušely se octové zábaly a 

prášky.  

Z mého úhlu pohledu povaţuji právě romské rodiče za necitlivé, jestliţe sami tento problém 

nijak neřešili a upřednostňovali dlouhé vlasy svých dcer i za cenu toho, ţe si museli být 

vědomi silného zavšivení. Některé skutečnosti Šebová zcela překroutila, a je otázkou, 

zdali tak činila z pro mne nepochopitelných důvodů záměrně, či zda to svědčí jen o 

jejích velkých nedostatcích v prostudování daného tématu.  

 

„Iniciování“ odebírání dětí ze strany Miroslava Dědiče 

Za úplný nesmysl, který si dovolila Šebová prohlásit, povaţuji odstavec, ve kterém popisuje, 

jak se na jaře roku 1951 rozhodly romské rodiny odejít a protoţe se Dědič obával, ţe s sebou 

odvedou i děti, inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB. Z několika 

událostí, které od sebe dělil větší časový úsek, tak Šebová dokázala vytvořit událost 

jednu.  

 

 

Skutečný důvod vzniku dětského domova 

Romské rodiny skutečně odjely, ale i s dětmi a ty se samy během 14 dní na vlastní ţádost od 

rodičů vrátily do školy za Dědičem. Tato událost pak byla důvodem změny školy na dětský 

domov se školou. A ţe inicioval sérii odebírání dětí sociálními úřady za asistence SNB? 

Postup odebírání dětí je obdobný i v současné době. Učitel můţe maximálně na sociální úřad 

podat oznámení o zameškané docházce dítěte do školy, ten pak věc prošetřuje a dává návrh 

soudu, bez jehoţ příkazu by nemohlo dojít k odebrání dítěte, a to se samozřejmě děje za 

přítomnosti policie. Ţe se to rodičům, kterých se to týká a jimţ jsou děti odňaty, nelíbí, je 
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zcela pochopitelné. To ale neznamená, ţe jsou v právu. Pokud dítě ţije v tristních 

podmínkách, pak sociálním úřadům nezbývá jiná varianta, neţ děti rodičům odebrat.  

 

Vlastní interpretace Barbory Šebové a skutečnost 

Úryvek citace z Dědičova deníku, jak probíhá odebírání dětí, který Šebová uvádí ve své 

diplomce jen po tu část, kdy Dědič uhodil matku dětí, je zavádějící. Dědič jej popsal i ve své 

knize Škola bez kázně. Šebová ale vynechala tu část, která Dědičovu úderu předcházela, a to, 

ţe tímto svým počinem jen zabránil tomu, aby romská matka, která drţela v ruce nůţ, jiţ 

neohroţovala sociální pracovnici. Vyjádření Šebové, ţe Dědič nechtěl, aby rodiče měli 

jakýkoliv vliv na své děti, je dle mého názoru pouze jejím vlastním úsudkem. Sama jsem 

přesvědčená, ţe Dědič chtěl zamezit pouze negativním vlivům ze strany rodičů. 

Rozhodně bych nepouţila slovo „nechtěl“, dle mého názoru by bylo výstiţnější, ţe byl 

Dědič donucen okolnostmi. 

 

„Cenzurování dopisů“ Miroslavem Dědičem  

Kaţdý kvalitní pedagog, který bere svoji profesi jako poslání, chce, aby jeho 

pedagogické působení mělo nějaký smysl a Dědič mezi takové pedagogy bezpochyby 

patřil. Proto dokáţu pochopit, proč Dědič například cenzuroval i dopisy dětí. Jako pedagog, 

který se plně věnoval dětem natolik, ţe byl ochoten věnovat jim veškerý volný čas, pouze 

nechtěl připustit, aby jeho úsilí přišlo vniveč. Ostatně koho z nás by těšila práce, o které 

bychom uţ dopředu věděli, ţe je zbytečná? Proto dopisy, které obsahovaly demoralizující 

pasáţe, raději zůstaly nedoručeny. Jsem přesvědčená, ţe právě ony zatajené dopisy svědčí 

o síle Dědičova charakteru a jeho pedagogických kvalitách. Jsou svědectvím o 

skutečnosti, ţe si Dědič za svými rozhodnutími stál. Nikdo jej nenutil, aby dopisy 

přenechal Muzeu romské kultury, nebo aby se o nich sám zmínil ve své knize. Tuto 

problematiku ale nejlépe vystihl sám Miroslav Dědič v knize Škola bez kázně na straně 200–

201.  

 

Účelové smyšlenky a realita 

Skutečnost, ţe článek zcela mylně popisuje realitu a zaměňuje tak události nesprávným 

chronologickým pořadím, dosvědčuje věta: „Skupinka romských dětí s pionýrskými šátky 

vystoupila také před prezidentem Antonínem Zápotockým. Zapůsobila na něj natolik, že 
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podpořil jejich turné po západních Čechách a na Slovensko.“ Tyto události od sebe dělí 4 

roky, ale v opačném pořadí, neţ jak nám popisuje otištěný rozhovor. Turné po Čechách a 

Slovensku se uskutečnilo v létě 1953. Díky turné se tak škola dostala do širšího povědomí, to 

mělo za následek, ţe jim začaly posílat děti i z jiných částí republiky a museli se přestěhovat 

do Dobré Vody, protoţe kapacity jim přestaly vyhovovat. Vystoupení před prezidentem 

Antonínem Zápotockým se uskutečnilo tři roky před ukončením činnosti 12. 7. 1957.  

 

Byl Miroslav Dědič na všechno sám? 

V samotném závěru článku se ztotoţňuji s názorem Šebové, ţe „Dědič udělal vše pro to, aby 

se od něj děti naučily co nejvíc.“ Zaráţí mne tam jen věta: „Jenţe byl na všechno sám. 

Na výuku, organizaci školy i na komunikaci s rodinami.“  

A tak mohu jen naposledy konstatovat, ţe z mého úhlu pohledu Barbora Šebová zakládá 

své názory na tak citlivé téma jen na velmi povrchním prostudování celého příběhu. 

Dědič nebyl sám, ale měl několik kolegů učitelů, vychovatelek a koneckonců později i 

starších ţáků, kteří se také podíleli na výchově svých mladších spoluţáků.  

 

Tak to je můj úhel pohledu.  

 

Autorka: Bc. Alica Václavková, absolventka oboru sociální pedagogika na Ústavu 

pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2014.  

Mezititulky a zvýraznění autorčiných myšlenek, jakoţ i vřazení fotografie autorky 

s Miroslavem Dědičem a  Áţou Dědičovou    provedl Jaroslav Balvín. 
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Fotografie v době výzkumu v roce 2014 spolu s Miroslavem Dědičem a s jeho manţelkou Aneţkou 

Dědičovou. 

 

POKRAČOVÁNÍ OBRANY DĚDIČOVY 

To, co jiţ v mém textu v publikaci Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: 

Přemysl Pitter a Miroslav Dědič nebylo a vzniklo v roce 2021:   

 

Foto Jan Grossmann.  Miroslav Dědič s autorem textu Jaroslavem Balvínem. U 

příleţitosti 93. narozenin Miroslava Dědiče. 28.  srpna  2018,   10:55:48 
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Po znovuuvěřejnění mého textu z knihy Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: 

Přemysl Pitter a Miroslav Dědič   s reakcí na dokumentární film Zatajené dopisy bych 

rád reagoval ještě jednou na názor Barbory Šebové, ţe Dědič byl na všechno sám. Na to 

reagovala i kolegyně Alica Václavková, která k tomu napsala:  

V samotném závěru článku se ztotoţňuji s názorem Šebové, ţe „Dědič udělal vše pro to, aby 

se od něj děti naučily co nejvíc.“ Zaráţí mne tam jen věta: „Jenţe byl na všechno sám. 

Na výuku, organizaci školy i na komunikaci s rodinami.“  

A tak mohu jen naposledy konstatovat, ţe z mého úhlu pohledu Barbora Šebová zakládá 

své názory na tak citlivé téma jen na velmi povrchním prostudování celého příběhu. 

Dědič nebyl sám, ale měl několik kolegů učitelů, vychovatelek a koneckonců později i 

starších ţáků, kteří se také podíleli na výchově svých mladších spoluţáků. (Václavková, 

2015…). 

     Dědič opravdu nebyl na všechno sám. Kromě kolektivu vychovatelů a učitelů zde měl na 

straně i Josefa Pohla, i další instituce… 

A tvrzení Barbory Šebové je podle našeho soudu absurdní. Práce v Květušíně s romskými 

dětmi byla prací kolektivní. Mezi vychovatelkami měla svoje nezastupitelné místo i Aneţka 

Filipová, která se stala později manţelkou Miroslava Dědiče. Takové ţeny, které pomáhají 

vychovatelské práci osobnostem sociální pedagogiky, aniţ by samy vystupovaly nad rámec 

svého působení, byly nazvány na jedné konferenci o Přemyslu Pitterovi, „ţenami ve stínu“. 

Tak byla nazvána partnerka Přemysla Pittera Olga Fierzová. A zde, v práci s romskými dětmi 

pod vedením Miroslava Dědiče, to byla Aneţka Filipová. Uvedeme několik fotografií i se 

záznamem z deníku Miroslava Dědiče o jejím charakteru, který byl prostředkem jejího 

úspěšného vychovatelského vlivu na romské děti:  



 

114 

 

 

Foto: Jaroslav Balvín: Miroslav Dědič s manželkou doma v Chlumanech  

 6.  září  2018,   14:59:38 

 

 Foto Jaroslav Balvín in Muzeum romské kultury 22.  února  2018,   13:59:00 
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Výňatek z Dědičova deníku o jeho kolegyni a budoucí manţelce  
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Foto Jaroslav Balvín in Muzeum romské kultury 22.  února  2018,   18:21:14 
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Foto Jaroslav Balvín: Foto Aneţky Filipové s rodinou na stěně v Dědičově bytu v 

Chlumanech. 

Narozeniny Miroslava Dědiče  28.  srpna  2018,   10:55:48 
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Výzkum Jaroslava Balvína názorů studentů Ústavu pedagogických věd Fakulty 

humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na osobnost Přemysla Pittra a 

Miroslava Dědiče 

Leden –únor 2016 

V akademickém roce 2015/2016 jsem uskutečnil se souhlasem studentů sociální 

pedagogiky a andragogiky jako součást v té době mnou vyučovaných předmětů výzkum 

názorů studentů: 

 na roli různých osobností sociální pedagogiky a andragogiky po studium těchto 

oborů 

 na moţnosti multikulturní výchovy ve vztahu k dětem a dospělým příslušníkům 

romské národnosti 

 na osobnost Miroslava Dědiče a Přemysla Pittra, na filmy Zatajené dopisy a Kdo 

se bojí, utíká 

Z výsledků posledního dotazníku jsem zpracoval výsledky, které v další části 

textu rozeberu:    

 

Výzkum Miroslav Dědič a Přemysl Pitter - Výsledky 190 respondentů 

Celkem 193, po odečtení neplatných … 1 řádek byl prázdný a 2 řádky test zůstává tedy 190 respondentů. 

1) Zařaďte se prosím, do které patříte  skupiny: 

 

59; 31%

24; 12%

26; 
14%

34; 18%

43; 23%

4; 2%

Skupiny

Vzdělávání dospělých. Obor: Sociální pedagogika, 1. ročník Bc. studia

Úvod do filozofie. Obor: Andragogika, 1. ročník Bc. Studia

Profesní andragogika. Obor: Andragogika, 3. ročník Bc. Studia

Sociální andragogika. Obor: Andragogika, 2. ročník Bc. Studia

Filozofie výchovy. Obor: Sociální pedagogika, 1. ročník Mgr. Studia

Další odborníci, specialisté v oboru, pedagogové
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2) Souhlasíte s tím, ţe pro výuku sociální pedagogiky či andragogiky jsou stejně 

potřebné jak teoretické znalosti, tak seznamování s konkrétními ţivotními příběhy 

osobností, které v tomto oboru vynikly?

 
     Otázkou číslo 2 jsme směřovali ke zjištění, zdali pro výuku sociální pedagogiky a 

andragogiky jsou důleţité vyváţené znalosti získávané výukou, vzešlé z rovnováţného 

zastoupení znalostí jak teoretických poznatků, tak poznatků vzešlých ze seznamování 

s konkrétními ţivotními příběhy osobností, které v tomto oboru vynikly. Potěšujícím 

výsledkem je zjištění, ţe respondenti to povaţovali úhrnně za velmi důleţité, méně 

důleţité a středně důleţité v počtu 189 studentů ze 190 a pouze jeden 

student/studentka to povaţoval/a za spíše nedůleţité.  

     Toto zjištění a zejména to, ţe za velmi důleţité toto prolínání výuky teoretické a 

seznamování s ţivotními příběhy osobností povaţovalo 119 (63 %) studentů, 

povaţujeme za výzvu k dalšímu prohlubování tohoto směru a dalšímu zhodnocování 

jeho efektivity pro výuku studentů. Jedná se zejména o získávání hodnotového obrazu 

pedagogických činů osobností, které mohou slouţit i jako příklad a inspirace pro 

studenty, další profesionály v sociální pedagogice a andragogice.  

 

 

 

 

 

 

 

119; 63%

50; 26%

20; 11%

1; 0% 0; 0%

Teoretické znalosti a seznamování s životními příběhy 
osobností

velmi důležitá méně důležitá středně důležitá spíše nedůležitá není důležité
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3) Souhlasíte s tím, ţe v naší české historii má vedle sociálního pedagoga Přemysla Pittra své 
důleţité místo také osobnost Miroslava Dědiče? 

 

 

 

Seznamování s ţivotními příběhy osobností sociálních pedagogů a andragogů 

neprobíhá v naší výuce v předmětech Filozofie a teorie výchovy nebo Sociální 

andragogika a Profesní andragogika abstraktní formou, ale konkrétním a hlubokým 

seznamováním s konkrétními osobnostmi prostřednictvím seznamování s širokou 

škálou zdrojů, vytvořenou osobnostmi i autory, kteří se jimi dlouhodobě studijně 

zabývají.  

Mezi sociálními pedagogy a andragogy v České republice sehráli nejdůleţitější roli 

Přemysl Pitter a Miroslav Dědič. V souvislosti s tématem naší práce, symbolicky 

nazvaném Obrana Dědičova,  jsme se na závěr tohoto seznamování zeptali následující 

otázkou: Souhlasíte s tím, že v naší české historii má vedle sociálního pedagoga 

Přemysla Pittra své důležité místo také osobnost Miroslava Dědiče? Odpovědi 

studentů mají vzhledem k osobnosti Miroslava Dědiče velkou vypovídající hodnotu, 

neboť byly opřeny o komplexní studium pramenů o Dědičovi, včetně dokumentárního 

filmu Zatajené dopisy. 133 (70 %) studentů odpovědělo „určitě ano“ a „spíše ano“ 45 

(24 %) respondentů ze 190. Tento pozitivní vztah k Miroslavu Dědičovi, oceňující 

velikost jeho osobnosti, je myslím dobrým východiskem i pro posuzování 

jednotlivých Dědičových činů. I těch, které jsou výzkumníky i autory filmu Zatajené 

dopisy hodnoceny jako porušování lidských práv zatajováním dopisů (Barbora 

133; 70%

45; 24%

10; 5% 1; 0% 1; 1%

Místo Miroslava Dědiče

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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Šebová ve filmu) nebo dokonce jako zločinné akty, spočívající v odebírání dětí od 

rodičů (Saša Uhlová v článku Jednoznačně černobílé odebírání dětí, 2015 – viz 

seznam literatury).      

 

4) Seznámili jste se s ţivotem a dílem těchto dvou sociálních pedagogů natolik, abyste získali 
kompetenci posuzovat úroveň jejich přínosu pro českou pedagogiku a také pro Vaši vlastní 
praxi? 
 

 

 

V souvislosti s hodnocením osobností bylo důleţité zjistit rovinu kompetentnosti studentů 

posuzovat situace, související s činy pedagogických osobností. Proto jsme poloţili v rámci 

výzkumu následující otázku: Seznámili jste se s životem a dílem těchto dvou sociálních 

pedagogů natolik, abyste získali kompetenci posuzovat úroveň jejich přínosu pro českou 

pedagogiku a také pro Vaši vlastní praxi? 

48 (25 %) studentů odpovědělo sebevědomě, ţe určitě ano. Spíše ano uvedlo 69 (36 %) 

studentů. Tedy 117 studentů bylo více méně schopno posuzovat osobnosti Miroslava Dědiče a 

Přemysla Pittra velmi kompetentně, na základě prostudovaných materiálů o nich a na základě 

cíleně vedené výuky ve studovaných předmětech. 

Svoji kompetentnost nemohlo posoudit 53 (28 %) respondentů. Pouze 20 studentů se o tom 

vyjádřilo pesimisticky: svoji kompetentnost vyjádřili slovy spíše ne (16 studentů) anebo 

vůbec ne (4 respondenti). Domníváme se, ţe i přes tyto výsledky byla většina studentů 

schopna posuzovat objektivně ţivotní příběhy obou osobností a vyjádřit se kompetentně 

k jejich filozofii a etice výchovy i k relevantnosti jejich pedagogických činů. I k těm 

kritizovaným ze stran obhájců lidských práv.  

48; 25%

69; 36%

53; 28%

16; 9%

4; 2%

Přínos pro českou pedagogiku

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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5) Myslíte si, ţe přínos Miroslava Dědiče má i evropský a světový rozměr? 

 

Důleţitou otázkou pro studenty, kteří se ve výuce setkávají i se světovými osobnostmi 

sociálních pedagogů a andragogů, je míra přínosu obou osobností na mezinárodním poli. 

Proto jsme se ve výzkumu zeptali na kaţdou osobnost zvlášť. Na otázku, zdali má osobnost 

Miroslava Dědiče evropský i světový rozměr, odpovědělo, ţe určitě ano 96 (50 %) studentů a 

spíše ano 47 (25 %). Čili dohromady 143 (75 %) studentů z celku 190 respondentů. Skromněji 

se vyjádřilo 39 (21%) studentů, kteří to vyjádřili slovy, ţe tuto otázku nemohou posoudit. 

Odmítavě se k tomu vyjádřilo 7 studentů a s určitostí, ţe to určitě není pravda 1 student/ka. 

Vzhledem k tomu, ţe Miroslav Dědič působil ve své pedagogické činnosti pouze v České 

republice, a zejména v Jiţních Čechách, povaţujeme tento „výsledek“ za víc neţ dobrý. I 

v porovnání s Přemyslem Pittrem, jehoţ osobnost posoudili studenti v odpovědi na následující 

otázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96; 50%

47; 25%

39; 21%

7; 4% 1; 0%

Přínos Miroslava Dědiče

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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6) Myslíte si, ţe přínos Přemysla Pittra má i evropský a světový rozměr? 
 

 

 

V případě Přemysla Pittra odpovědělo na otázku o evropskosti a světovosti 115 (60%) 

studentů, ţe určitě má tato osobnost význam světový i evropský a 41 (22%) se domnívá, ţe 

spíše ano. Čili 156 (82 %) studentů hodnotí Přemysla Pittra v otázce světovosti a evropskosti 

a ve srovnání s Miroslavem Dědičem je to  143  (75 %) studentů z celku 190 respondentů.  

Nejde o čisté srovnávání jejich významu. Jde také o vyjádření shodných a rozdílných přístupů 

k výchově svých svěřenců. Přemysl Pitter byl v tomto směru nazýván „Prvním Evropanem“, 

protoţe vychovával děti české, ţidovské a německé. A důvod, pro který je více znám 

v Evropě a ve světě a jasně pojmenovala jedna ze studentek v seminární práci z roku 2021 

v úvaze o něm, je zajímavý, a pojmenovala ten důvod následujícími slovy: O této osobnosti 

jsem se dozvěděla až z přednášek na hodinách filozofie a teorie výchovy. Myslím si, že širší 

veřejnost nemá o tomto člověku bohužel žádné povědomí, a to je podle mého názoru velká 

škoda. Domnívám se, že to bylo způsobeno jeho působením v exilu. Proto je více známý v 

cizině než u nás.  

Moţná bychom na základě této analogie mohli nazvat i my Miroslava Dědiče „Prvním 

českým vychovatelem Romů“. A tím, ţe po 2. světové válce vychovával i děti české, 

slovenské a německé a romské, bychom jej mohli hodnotit jako učitele několika národů a 

srovnat jej i s osobností Přemysla Pittra.  V tomto směru se domnívám, ţe vyučovat o 

jednom bez toho druhého není moţné, protoţe to byli skutečně dva nejvýznamnější čeští 

115; 60%
41; 22%

27; 14%

7; 4% 0; 0%

Přínos Přemysla Pittra

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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sociální pedagogové naší historie. Jak o tom svědčí i má publikace s názvem Sociální 

pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. 8 

 

7) Co mají tito pedagogové společné?  
 

 

 

8) Moţno vyjádřit ještě další Váš názor slovy 

Byli odváţní, snaţiví a nevzdali své úsilí, nedělali to pro materiální výhody, díky nim byli děti v ţivotě 
úspěšní. 

Pomoc 

Přesto, ţe neměli pedagogické vzdělání, uměli dětem poskytnout takové informace a vzdělání, které 
jim bylo prospěšné v jejich ţivotě. 

Společné mají nadšení a přesvědčení o správnosti své věci a to jim pomáhalo se přenést přes 
negativní momenty v jejich prácí. 

Pomoc 

Oba jednali na základě svého srdce a nejlepšího vědomí. 

Oba se snaţili svou prací přispět ke vzdělávání národnostních menšin. 

Humanisti, věřili v dobro. 

Společná láska k dětem a touha pomoci jim. 

Zasvětili ţivot pomoci druhým lidem. Neztotoţňovali se s myšlenkou nečinného postoje. 

Měli snahu a činili pomoc dětem v těţkém období dějin. 

Jejich myšlenky vycházely z evropského humanismu 

                                                 
8
 BALVÍN, Jaroslav. 2015. Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter. 

ISBN  978-80-87573-13-6. Text knihy viz také online www.jaroslavbalvin.eu, část Odborné publikace.  
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oba jsou absolventy pedagogického vzdělání

Co mají společného 

oba jsou absolventy pedagogického vzdělání

oba se věnovali dětem jiných národností, než české

oba využívali při práci s dětmi i výchovné práce s dospělými

oba museli opustit v určité fázi života Českou republiku

oba vycházeli z českobratrských tradic, hlavně z J. A. Komenského

http://www.jaroslavbalvin.eu/
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Oba měli odvahu a své činy vykonávali nezištně... 

Věnovali se dětem, oba byli velice milí lidé. 

Obě tyto významné české osobnosti jsou ztělesněním zájmu a péče o děti a mládeţ bez ohledu na 
náboţenství či národnost. 

Průkopníci. 

Obětavost, odvaha, ochota. 

Odvaha a odhodlání k věcem, které dělali. 

Oba měli rádi děti. 

Oba měli rádi děti a zasvětili jim celý ţivot. 

Podle mne oba odvedli zásluţnou práci, a nebýt jich, tak spousta dětí z jiných národností by nemělo 
tak kvalitní vzdělání. 

 

Na základě analýzy vyjádření respondentů – studentů – je moţno vyčlenit hodnoty, které oba 

sociální pedagogové akcentovali ve své výchovné práci s dětmi. Tyto hodnoty jsme vyčlenili 

a zachytili v myšlenkách studentů v tabulce následujícím způsobem: 

 

Pomoc  

ve vztahu k 

dětem 

Výchova dětí  

jiných  

národností 

Odvaha, 

obětavost, 

ochota 

Přesvědčení  

o 

správnosti 

své výchovy  

Láska 

 k 

dětem 

Nezišt- 

nost při 

výchově 

dětí 

Víra 

v dobro, 

humanismus 

Měli snahu a 

činili pomoc 

dětem v 

těţkém období 

dějin. 

Oba se snaţili 

svou prací 

přispět ke 

vzdělávání 

národnostních 

menšin. 

Obětavost, 

odvaha, 

ochota. 

Odvaha a 

odhodlání k 

věcem, 

které dělali. 

Společné mají 

nadšení a 

přesvědčení o 

správnosti své 

věci a to jim 

pomáhalo se 

přenést přes 

negativní 

momenty v 

jejich prácí 

Oba měli 

rádi děti 

a 

zasvětili 

jim celý 

ţivot. 

Oba měli 

odvahu a 

své činy 

vykonávali 

nezištně... 

Jejich myšlenky 

vycházely z 

evropského 

humanismu 

1. Zasvětili 

ţivot pomoci 

druhým lidem. 

Neztotoţňovali 

se s myšlenkou 

nečinného 

postoje. 

 

Obě tyto 

významné 

české 

osobnosti jsou 

ztělesněním 

zájmu a péče 

o děti a 

mládeţ bez 

Podle mne 

oba odvedli 

zásluţnou 

práci, a 

nebýt jich 

tak spousta 

dětí z jiných 

národností 

Oba jednali 

na základě 

svého srdce a 

nejlepšího 

vědomí. 

Společná  

láska 

k dětem 

a touha 

pomoci 

jim. 

Byli 

odváţní, 

snaţiví a 

nevzdali 

své úsilí, 

nedělali to 

pro 

materiální 

Humanisté, 

věřili v dobro. 
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2. Pomoc. 

3. Pomoc. 

ohledu na 

náboţenství či 

národnost. 

by nemělo 

tak kvalitní 

vzdělání. 

výhody, 

díky nim 

byli děti v 

ţivotě 

úspěšné. 

Společná 

láska k dětem 

a touha 

pomoci jim. 

     Oba jednali 

na základě 

svého srdce 

a nejlepšího 

vědomí. 

       

       

       

 

Následovaly dvě otázky na místo působení obou pedagogů. Myslím, že tyto otázky nejsou 

nadbytečné, jak se k nim ve výzkumu v roce 2021/2022 vyjádřila jedna studentka, ale že konkretizují 

životní příběh obou pedagogů a udávají místo jejich působení: Pitter pobyt v Praze kombinoval po 

útěku z republiky se Švýcarskem a Miroslav Dědič působil téměř celoživotně v rodných Jižních 

Čechách: 

 

9) Souhlasíte s tím, ţe hlavní místo působení Přemysla Pittra byla Praha? 
 
 

 

81; 43%

56; 29%

53; 28%

Praha - hlavní místo působení Přemysla Pittra

ano ne nevím
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10) Souhlasíte s tím, ţe hlavní místo působení Miroslava Dědiče byly Jiţní Čechy? 
 

 
 

Další část výzkumu se zaměřovala na zdroje, ze kterých je možno čerpat informace o filozofii výchovy 

osobností a jejich sociálně pedagogické a andragogické činnosti. Podle výsledků v procentech i počtu 

studentů – respondentů si o tom čtenář může udělat svůj vlastní názor: 

 

11) Můţe film zobrazit realitu výchovného zápasu o děti lépe, neţ mnoho načtených knih a 
výzkumů? 

 

 
 
 
 

151; 79%

15; 8%

24; 13%

Jižní Čechy- hlavní místo působení Miroslava Dědiče

ano ne nevím

28; 15%

45; 24%

58; 30%

37; 19%

22; 12%

Realita výchovného zápasu

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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12) Který zdroj informací o Miroslavu Dědičovi na Vás zapůsobil nejvíce: 
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Film Kdo se bojí utíká

Zdroj informací o Miroslavu Dědičovi

Film Kdo se bojí utíká

Kniha Miroslava Dědiče Květušínská poema

Kniha Jaroslava Balvína Sociální pedagogika a její dva čeští představitelé
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13) Myslíte si, ţe ze všech tří zdrojů jako systému informací ve výuce a na základě diskuse o nich 
lze získat objektivní informaci o hodnotách, které Miroslav Dědič prosazoval ve vzdělávání 
romských dětí? 

 
 

 

Důleţitou součástí výzkumu bylo získání názorů studentů na film Zatajené dopisy. Náš názor 

jsme spolu s Alicí Václaavkovou jiţ vyjádřili na začátku této části naší společné publikace. 

Nyní uvádíme názory studentů – respondentů, kteří se vyjádřili jak „procentuálně“, tak ve 

svých slovních výpovědích: 

14) Je podle Vašeho soudu dokumentární film „Zatajené dopisy“ optimálním vyjádřením celého 
výchovného snaţení Miroslava Dědiče? 

 
 

 

57; 30%

76; 40%

51; 27%

4; 2% 2; 1%

Objektivní informace o hodnotách

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne

10; 5%

27; 14%

47; 25%

52; 27%

54; 29%

Optimální vyjádření výchovného snažení

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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15) Zohledňuje film Zatajené dopisy podmínky doby, ve které Miroslav Dědič působil? 
 

 
 
 

16) O co se snaţili tvůrci dokumentárního filmu „Zatajené dopisy“ podle Vašeho soudu ve vztahu 
k sociálnímu působení na romské děti?  

 

21; 11%

35; 19%

54; 28%

44; 23%

36; 19%

Podmínky doby působení Miroslava Dědiče

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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o podání objektivního pohledu na celou práci Miroslava Dědiče

Snaha tvůrců filmu

o podání objektivního pohledu na celou práci Miroslava Dědiče

o kritiku jedné z metod jeho práce na základě dnešní interpretace lidských práv dítěte a rodičů

o záměrné poškození profesionálního a lidského profilu Miroslava Dědiče

o dosažení úspěchu svého díla na Festivalu Jeden svět, který je postaven na kritice nedodržování 
lidských práv
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16e) Váš vlastní postoj, vyjádřete slovy 

tvůrci dokumentárního filmu „Zatajené dopisy“ jsou ideologicky multikulturně pokřivení 

Experiment 

Myslím si, ţe to bylo poškození práce pana Dědiče. 

Film byl velmi jednostranně pojat. 

Nezohledňoval dobu, kdy se vše událo. 

Ukázat, ţe vzdělání je důleţité. 

Jednostranně zaměřený. 

Experiment 

Zpracovat téma, jestli je moţné romské občany vzdělávat. 

Objektivnější pohled by byl z hlediska více dětí. 

Film Zatajené dopisy působil manipulativně 

Nemůţeme posuzovat jeho rozhodnutí, kdyţ jsme neţili v té době. 

Snaţili se o pohled ze strany rodičů 

Jednostranná výpověď, nejednoznačnost. 

Snaţili se o vzdělání dětí a mládeţe, jejich rozvoj a poté integraci do společnosti. 

I přes kritiku některých metod M. Dědiče se film snaţí ukázat jeho přínos pro vzdělání 
romských dětí. 

Na mě tento film působil na první zhlédnutí tak, ţe poukazoval na to, jak dopisy zatajoval a 
následně ukazovali jiţ dospělým dětem tyto dopisy. Tím pádem mohl působit negativní 
názor na Miroslava Dědiče. 

Uvedené informace byly vytrţeny místy z kontextu. 

Mohu posoudit situaci z vlastního hlediska, jelikoţ jedna z mých nejlepších kamarádek je na 
půl romského původu. Kdyţ jsem se jí na toto téma zeptala, souhlasila, ţe vliv rodičů je v 
romských rodinách obrovský, a proto věří, ţe distancování dětí od rodičů bylo nutné. 

Kombinací několika elementů. 

Dokumentární film je velmi dobře zpracován, zajímavé vcítění se do role učitele, dokument 
vtáhne diváka do celého děje a snaţení se něco udělat pro romskou kulturu. Ukáţe dobu, 
která nebyla jednoduchá, ale i tak se s ní M. Dědič popral a jeho snahy byly oceněny jiţ 
samotnými ţáky, kteří jsou v dokumentu zmíněni. 

Podle mého názoru dokument zachycuje jeden pohled na Květušínskou školu a osobu pana 

učitele Dědiče. Navíc jsou určité pasáţe vytrţeny z kontextu,  

z reakcí a výpovědí lidí - květušínských dětí - je jasně znát, ţe jsou tito lidé p. Dědičovi 

vděčni za to, co pro ně vykonal a  "Zatajené dopisy" mu ţádný z nich nevyčetl, s odstupem 

času tito lidé chápou, proč se M. Dědič rozhodl k tomuto kroku, který byl v konečném 

výsledku v jejich prospěch. 

Ve filmu nebylo popsáno mnoho skutečností. 
 
V dokumentárním filmu zatajené dopisy byl pouze stručný výklad, který diváky neseznámil s 
věci s kterými se Dědič vypořádával. 

Myslím, ţe pan Dědič v té době dělal vše nejlepší dle svého svědomí a vědomí 
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neobjektivní pohled 

Snaţili se o umělecké ztvárnění problematiky. 

Nejsou zohledněny časové podmínky, tj. doby a ţivota v souvislosti kolem 2. světové války, 
násilnému přesunu lidí a ztráty ţivotních jistot 

Pracoval v zájmu dětí, aby byly vzdělané... 

Dělal to kvůli dětem, tedy z dobrým úmyslem. 

Jakákoliv činnost má 2 strany, příznivce i odpůrce. 

Kontroverzní experiment k řešení romské otázky. 

Snaţili se nahlédnout do romské kultury. Silný pocit ve mě zanechal ten moment, kde se 
film zaměřuje na neodeslané dopisy romských dětí pro jejich rodiče. 

Autorka diplomové práce Barbora, podávala a jasně odůvodňovala svůj vlastní názor a 
postoj na Miroslava Dědiče bez ohledu na dobu, ve které působil jako učitel v Květušíně. 
Dle mého názoru zbytečně přísně a kriticky. 

Kaţdý člověk při zpracovávání nějakého tématu do něj vkládá svou část, své cíle, motivaci, 
pohled na věc. I zde je divákovi podáno nějaké zpracování události, které vyvolává další 
otázky nebo pocity v závislosti na příjemci. Tím chci říci, ţe film by neměl být jediným 
zdrojem, ale součástí zdrojů, aby bylo moţné si utvořit si na věc alespoň trochu objektivní 
názor. 

Emoční podtext přístupu Barbory Šebové byl patrný, i kdyţ se snaţila pouze předkládat 
fakta. Přesto si jen na základě shlédnutí filmu nedovolím udělat soud o tom, o co se snaţili 
tvůrci filmu. Věřím, ţe jen chtěli ukázat i odvrácenou tvář práce Miroslava Dědiče. Zkrátka 
jen to, ţe to nebylo pro něj jednoduché. 

Průlom pedagogického působení té doby, nejvyšší dobro. 

Ukázat vše tak jak opravdu bylo. 

O pohledu začátku vzděláváni Romů, o těţkém boji učitel, rodiče romských dětí a dětí 
samotných. 

Romistka Barbora Šebová se snaţila posuzovat věci jednostranně, cítila jsem to tak, ţe 
chtěla velmi pošpinit práci p. Dědiče a kritizovat jeho postavení a věci, které dělal pro 
romské děti. 

Obdiv. Muselo to byt těţké, ale snaţil se dát dětem vše pro ţivot. 

Popsat metodu, kterou aplikoval Miroslav Dědič. 

Myslím si, ţe ve filmu nebylo zobrazeno mnoho jiných spojitostí se skutečnou realitou. 

Chtěli natočit zajímavý film. 

Tvůrci se snaţili seznámit diváky s projektem, který romské ţáky provedl vzděláním, jehoţ 
by se jim jinak těţko dostávalo. Vytrhl je ale z původních rodin. Zároveň dokument na mne 
působil jako kontroverzní experiment. Těţko posuzovat v dnešní době, dnešním pohledem 
tuto metodu, která měla i dílčí úspěchy. Povaţuji to za historický čin Miroslava Dědiče. 

Snaha o zviditelněni se na úkor člověka, který něco dokázal. 

Ve filmu byli pouze děti, které byly ve škole spokojené, chyběl mi ve filmu názor dětí, kteří 
spokojeni nebyli. 

velmi neobjektivní 

Podle mě pan Dědič postupoval nejlépe, jak mohl, a naprosto se s ním ztotoţňuju. Kdybych 
mohla, udělala bych to stejně.  A pan Balvín nám vše velice hezky přednesl, je skvělý, aby 
taky ne, je to štír, ti jsou vţdycky skvělí, upřímní a odváţní. 

Myslím, ţe šlo hlavně o to, aby my jsme si udělali pohled vůbec na to, jak vše v této době 
probíhalo a co tím vším měl pan Dědič na mysli. Jeho celková práce na mě udělala 
obrovsky dojem, a určitě se pokusím nastudovat další materiály. 
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vyuţít příběh k vlastnímu prospěchu a zviditelnění se 

Domnívám se, ţe tvůrci filmu "Zatajené dopisy", nemohou posoudit, ba ani odhadnout, jaká 
byla atmosféra mezi lidmi pár let po válce. Jaké byly mezilidské vztahy mezi majoritním 
obyvatelstvem naší země, natoţ mezi majoritou a minoritou cikánů. Neuváţili drsný, řídce 
osídlený kraj pohraniční oblasti, kde se Květušín nacházel. Dědič jednal správně s ohledem 
na dobu a podmínky. Byl první, byl inovátor, kdo ho chce po více neţ půl století soudit? 

 

Analýza výpovědí studentů - repondentů 

Objektivita filmu Nerespektování 

doby 

Záměrné 

poškození  

Dědiče Kladné reakce 
na film 

Využití filmu k 

sebezviditelnění 

1.Velmi 
neobjektivní. 

2. Autorka 
diplomové práce 
Barbora 
podávala a jasně 
odůvodňovala 
svůj vlastní 
názor a postoj 
na Miroslava 
Dědiče bez 
ohledu na dobu, 
ve které působil 
jako učitel v 
Květušíně. Dle 
mého názoru 
zbytečně přísně 
a kriticky. 

3. Ve filmu byli 

pouze děti, které 
byly ve škole 
spokojené, 
chyběl mi ve 
filmu názor dětí, 
kteří spokojeni 
nebyli. 

Domnívám se, že 
tvůrci filmu 
"Zatajené 
dopisy", 
nemohou 
posoudit, ba ani 
odhadnout, jaká 
byla atmosféra 
mezi lidmi pár let 
po válce. Jaké 
byly mezilidské 
vztahy mezi 
majoritním 
obyvatelstvem 
naší země, natoţ 
mezi majoritou a 
minoritou cikánů. 
Neuváţili drsný, 
řídce osídlený kraj 
pohraniční oblasti, 
kde se Květušín 
nacházel. Dědič 
jednal správně s 
ohledem na 
dobu a 
podmínky. Byl 
první, byl 
inovátor, kdo ho 
chce po více než 
půl století 
soudit? 

1.Romistka 
Barbora Šebová 
se snaţila 
posuzovat věci 
jednostranně, 
cítila jsem to tak, 
že chtěla velmi 
pošpinit práci p. 
Dědiče a 
kritizovat jeho 
postavení a věci, 
které dělal pro 
romské děti. 

2. Ve filmu 

nebylo popsáno 
mnoho 
skutečností. 
 
V dokumentárním 
filmu Zatajené 
dopisy byl pouze 
stručný výklad, 
který diváky 
neseznámil s 
věci s kterými se 
Dědič 
vypořádával. 

Dokumentární 
film je velmi 
dobře 
zpracován, 
zajímavé vcítění 
se do role 
učitele, 
dokument 
vtáhne diváka do 
celého děje a 
snažení se něco 
udělat pro 
romskou 
kulturu. Ukáţe 
dobu, která 
nebyla 
jednoduchá, ale i 
tak se s ní M. 
Dědič popral a 
jeho snahy byly 
oceněny již 
samotnými žáky, 
kteří jsou v 
dokumentu 
zmíněni. 

1.Využít příběhu 
k vlastnímu 
prospěchu a 
zviditelnění se. 

2.Snaha o 
zviditelnění se 
na úkor člověka, 
který něco 
dokázal. 

Myslím si, ţe ve 
filmu nebylo 
zobrazeno 
mnoho jiných 
spojitostí se 
skutečnou 
realitou. 

Tvůrci se snaţili 
seznámit diváky s 
projektem, který 
romské ţáky 
provedl 
vzděláním, jehoţ 
by se jim jinak 
těţko dostávalo., 
vytrhl je ale z 
původních rodin. 
Zároveň 
dokument na 

Myslím si, že to 
bylo poškození 
práce pana 
Dědiče. 

1. Snaţili se o 
umělecké 
ztvárnění 
problematiky. 

2. Ukázat vše tak 
jak to opravdu 
bylo. 

3. O pohledu 
začátku 
vzděláváni 
Romů, o těžkém 
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mne působil 
jako 
kontroverzní 
experiment. 
Těžko posuzovat 
v dnešní době, 
dnešním 
pohledem tuto 
metodu, která 
měla i dílčí 
úspěchy. 
Povaţuji to za 
historický čin 
Miroslava Dědiče. 

boji učitel, rodiče 
romských dětí a 
dětí samotných. 

4. Snaţili se 
nahlédnout do 
romské kultury. 
Silný pocit ve 
mě zanechal ten 
moment, kde se 
film zaměřuje na 
neodeslané 
dopisy 
romských dětí 
pro jejich rodiče. 

 1.Nejsou 
zohledněny 
časové 
podmínky, tj. 
doby a života v 
souvislosti 
kolem 2. světové 
války, násilnému 
přesunu lidí a 
ztráty ţivotních 
jistot. 

2. Nemůţeme 
posuzovat jeho 
rozhodnutí, kdyţ 
jsme neţili v té 
době. 

 Dokumentární 
film je velmi 
dobře 
zpracován, 
zajímavé vcítění 
se do role 
učitele, dokument 
vtáhne diváka do 
celého děje a 
snaţení se něco 
udělat pro 
romskou kulturu. 
Ukáže dobu, 
která nebyla 
jednoduchá, ale i 
tak se s ní M. 
Dědič popral a 
jeho snahy byly 
oceněny již 
samotnými žáky, 
kteří jsou v 
dokumentu 
zmíněni. 

 

   I přes kritiku 
některých metod 
M. Dědiče se film 
snaží ukázat 
jeho přínos pro 
vzdělání 
romských dětí. 

 

 

DALŠÍ NÁZORY 

 

JEDNOSTRANNOST FILMU:  

Jednostranná výpověď, nejednoznačnost. 

Jednostranně zaměřený. 

Film byl velmi jednostranně pojat. 
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PRŮLOM PEDAGOGIKY A UPLATNĚNÍ DOBRA: 

1. Průlom pedagogického působení té doby, nejvyšší dobro. 

2. Myslím, že šlo hlavně o to, aby my jsme si udělali pohled vůbec na to, jak vše v této době 

probíhalo a co tím vším měl pan Dědič na mysli. Jeho celková práce na mě udělala obrovsky 

dojem, a určitě se pokusím nastudovat další materiály. 

3. Dělal to kvůli dětem, tedy s dobrým úmyslem. 

4. Pracoval v zájmu dětí, aby byly vzdělané... 

5. Myslím, že pan Dědič v té době dělal vše nejlepší dle svého svědomí a vědomí. 

6. Mohu posoudit situaci z vlastního hlediska, jelikož jedna z mých nejlepších kamarádek je 

na půl romského původu. Když jsem se jí na toto téma zeptala, souhlasila, že vliv rodičů je v 

romských rodinách obrovský, a proto věří, že distancování dětí od rodičů bylo nutné. 

7. Podle mého názoru dokument zachycuje jeden pohled na Květušínskou školu a osobu pana 

učitele Dědiče. Navíc jsou určité pasáže vytrženy z kontextu,  

z reakcí a výpovědí lidí - květušínských dětí je jasně znát, že jsou tito lidé p. Dědičovi vděčni 

za to, co pro ně vykonal a "Zatajené dopisy" mu žádný z nich nevyčetl, s odstupem času tito 

lidé chápou, proč se M.Dědič rozhodl k tomuto kroku, který byl v konečném výsledku v jejich 

prospěch. 

8.Obdiv. Muselo to být těžké, ale snažil se dát dětem vše pro život. 

 

EMOČNÍ PODTEXT  

Emoční podtext přístupu Barbory Šebové byl patrný, i kdyţ se snaţila pouze předkládat 

fakta. Přesto si jen na základě shlédnutí filmu nedovolím udělat soud o tom, o co se snaţili 

tvůrci filmu. Věřím, ţe jen chtěli ukázat i odvrácenou tvář práce Miroslava Dědiče. Zkrátka 

jen to, ţe to nebylo pro něj jednoduché. 

POTŘEBA VÍCE ZDROJŮ 

Kaţdý člověk při zpracovávání nějakého tématu do něj vkládá svou část, své cíle, motivaci, 

pohled na věc. I zde je divákovi podáno nějaké zpracování události, které vyvolává další 

otázky nebo pocity v závislosti na příjemci. Tím chci říci, ţe film by neměl být jediným 

zdrojem, ale součástí zdrojů, aby bylo moţné si utvořit si na věc alespoň trochu 

objektivní názor. 
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MANIPULATIVNOST DOKUMENTÁRNÍHO FILMU ZATAJENÉ DOPISY 

Film Zatajené dopisy působil manipulativně. 

Tvůrci dokumentárního filmu „Zatajené dopisy“ jsou ideologicky multikulturně pokřivení. 

  

Závěr k posouzení filmu Zatajené dopisy (Jaroslav Balvín) 

Pro závěr k objektivnímu posouzení filmu Zatajené dopisy bych rád uvedl jednu z myšlenek, 

které povaţuji za výraz kompetentnosti studentů – studentek, dospělých osobností, které měly 

a mají kompetenci, rozum a profesionální vybavenost, aby mohli/mohly film a záměry jeho 

tvůrců posoudit:  

Podle mého názoru dokument zachycuje jeden pohled na Květušínskou školu a osobu pana 

učitele Dědiče. Navíc jsou určité pasáže vytrženy z kontextu,  

z reakcí a výpovědí lidí - květušínských dětí - je jasně znát, že jsou tito lidé p. Dědičovi 

vděčni za to, co pro ně vykonal  a  "zatajené dopisy" mu žádný z nich nevyčetl, s odstupem 

času tito lidé chápou, proč se M. Dědič rozhodl k tomuto kroku, který byl v konečném 

výsledku v jejich prospěch. 

 

17) Myslíte si, ţe tento film Zatajené dopisy můţe být před učiteli prezentován jako první a jediný 
zdroj informace o práci sociálního pedagoga Miroslava Dědiče? 

 

 
 

Z odpovědí studentů na tuto otázku vyplývá jednoznačné posouzení filmu Zatajené dopisy. Je 

to o tom, zdali tento film můţe slouţit jako jediný zdroj informací o romské komunitě a 

8; 4%

12; 
6%

26; 14%

49; 26%

95; 50%

Jediný zdroj informace o práci Miroslava Dědiče

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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pedagogice, výchově romských dětí a o osobnosti Miroslava Dědiče. Určitě ano a spíše ano, 

tedy ţe je moţno prezentovat před učiteli film Zatajené dopisy jako první a jediný zdroj 

informace o práci sociálního pedagoga Miroslava Dědiče, odpovědělo ze 190 respondentů 

dohromady 20 respondentů. Je to tedy 10 % z celku 190 respondentů. Tuto otázku si 

netroufalo posoudit 26 respondentů, tedy 14 % z celku. K pouţití filmu jako jediného zdroje 

informací se postavilo se slovy, ţe to spíše není moţné 49 respondentů (26 %) a ţe to 

určitě není moţné 90 (50 %) zúčastněných respondentů. Skeptické posouzení této otázky 

je tedy i reálným názorem většiny studentů sociální pedagogiky a andragogiky (139 

respondentů ze 190), kteří by se s tímto filmem jako jediným zdrojem informací o romské 

komunitě a podstatě Dědičovy výchovné práce nespokojili. Toto zjištění je potřebné i pro 

posouzení aktivity muzeí, základních škol, vysokých škol, které v rámci pořádání seminářů 

pro učitele pouští film Zatajené dopisy, který je umístěn i v archivu České televize, a na 

základě jeho zhlédnutí organizátoři vyzývají učitele k posouzení, v čem Miroslav Dědič 

porušoval lidská práva romských dětí a rodičů…
9
 

Je třeba podle našeho soudu, z hlediska naší pedagogické praxe i ze zjištěných postojů 

studentů, kteří se seznámili s dílem Miroslava Dědiče s pouţitím kompletnějších zdrojů, neţ 

je pouze tento jediný film, konstatovat, ţe záměry této činnosti uplatnit dokumentární film 

tímto zúţeným způsobem, jako jediný a správný zdroj, jsou nejenom nepedagogické, ale i 

neetické. 
10

    

                                                 
9
 Srov. např. https://www.rommuz.cz/cs/o-muzeu/aktuality/2018-11-22-seminar-sociokulturni-specifika-

romskych-zaku/. 
10

 Protikladné mínění vyjadřuje kromě Barbory Šebové i další romistka Saša Uhlová, která ve svém textu 

Jednoznačně černobílé odebírání dětí jednoznačně odsoudila jednání Miroslava Dědiče následujícími slovy: Jak 

Barbora Šebová, tak Tomáš Kudrna v rozhovorech, které poskytli (Lidové noviny, sobota 7. března), hovoří 

o nejednoznačnosti těch událostí, respektive o tom, že to není černobílé. Je prý třeba je vnímat v dobovém 

kontextu. Dobový kontext je důležitý pro to, abychom pochopili, proč se to stalo. Pochopení by nám ovšem 

nemělo bránit v tom, abychom násilné odtrhnutí dětí od rodičů označili za jednoznačně neomluvitelné 

zločinné jednání. Kdo má problém vcítit se do romských dětí a jejich rodičů, může si představit, že ho odebírají 

jeho vlastním rodičům, které několik let neuvidí, nebo že mu stát tím samým způsobem odebere jeho vlastní děti.  

     

Viz https://denikreferendum.cz/clanek/19952-jednoznacne-cernobile-odebirani-deti 
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18) Myslíte si, ţe výzkumnice ve filmu postupovala z hlediska etiky výzkumníka správně? 
 

 

 

19) Prosím o krátké písemné zdůvodnění Vaší odpovědi 
 

Viď Štandardy etiky výskumníka. Silne ovplyvňovala a manipulovala ľudí - napr. malé dievčatko vo 
videu, ktoré sa snaţilo napodobniť ju v jej úsilí - nájsť niečo negatívne. Zneuţila dôveru rodiny pána 
Dediča, neinformovala ich o skutočnom ciele a zámere - hľadanie chýb, poškodenie dobrého mena, 
profesionálnej snahy - pretvarovala sa, hrala sa na milú, empatickú, akoby s jediným cieľom - napísať 
a dokončiť svoju prácu, nájsť niečo, o čom sa dá písať, čo by prekvapilo a predstaviť to následne 
podľa seba. Ovplyvňovala výsledky výskumu aj jeho priebeh a samotných respondentov. Zneuţila 
svoj výskum na dokument Zatajené dopisy s hlavným cieľom : nájsť ,,poškodzovanie ľudských práv". 
Pohľad mala skreslený - dívala sa na všetko z pohľadu matky, ktorá má malé dieťa, príliš emocionálne 
a zúţene, skrz tunel s názvom : ,, Úzky tunel,- prejdeš s bezhlavým presadzovaním ľudských práv" - 
avšak si nevšimla značku: Pozor - riziko poškodenia daľších práv pri vašom úsilí (dobrého mena, 
profesie...). Zverejnila citlivé a osobné údaje - otázny je súhlas všetkých dotknutých vo videu - 
dokumentu Zatajané dopisy so zverejnením, pripravila zámerne na kameru ,,šok" pre ţenu, ktorej 
nečakane pred kamerou predostrela ,,zatajený dopis" a následne ju aj ostatných viedla svojimi 
názormi k tomu postoju, ktorý chcela docieliť. (se souhlasem: Mgr. Monika Farkašová) 

 
 
 
 
tvůrci dokumentárního filmu „Zatajené dopisy“ jsou ideologicky multikulturně pokřivení 
 

Myslím, ţe neměla výzkumnice dostatek informací, aby mohla poskytovat úplné informace. 

Subjektivni pohled matky malého dítěte 

Nebrala v potaz tehdejší podmínky. 

Ano, dodrţovala etické principy. 

Myslím si, ţe to bylo záměrné poškození. 

Proč by to nemohla pojmout podle své vlastní úvahy, kaţdý si z toho můţe vzít to, co potřebuje, nebo 
jakou myšlenku mu to vnukne. 

Subjektivní pohled matky malého dítěte, neuvedeny všechny okolnosti. 

8; 4%

14; 8%

70; 37%

50; 26%

48; 25%

Etický postup výzkumnice

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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Dle mého názoru výzkumnice porušila min. 4 pravidla etického kodexu výzkumu. 

Výzkumnice prezentuje ve filmovém pojetí nekompletní a subjektivní výklad informací. Profesionální 
objektivitu a konstruktivní kritiku povaţuji za jedno z nejzákladnějších pravidel správného, eticky 
provedeného výzkumu. 

Neměla právo jim ukazovat ty zařazené dopisy. 

Morálně poškodila Miroslava Dědiče. Zaměřila se jen na jeden bod a udělala z něj špatné závěry. 

Nepostupovala z hlediska etiky správně z toho důvodu, ţe ukázala těm teď uţ dospělým dopisy, které 
jim psali rodiče, kdyţ byli ve škole a jim jako dětem se ty dopisy nedostaly. Připomněla jim období, za 
které jsou sice vděčni, ale teď jim přijde líto, ţe nebyli s rodiči. 

Byly porušeny základní principy etického psaní vědeckých prací. 

Porušila anonymitu, dílo jednostranné. 

Subjektivní výpověď. 

Rozhodně nejednala eticky vůči práci pana Dědiče a v poslední části filmu také vůči ţeně, které 
podstrčila dopis, který jí tenkrát psala její matka. 

Prvoplánově pouţívala metody, které měly práci pana Dědiče spíše očernit. 

Dokument byl zaměřen na práva Romů jako takových, na potření jejich ţivota a hodnot - tím, ţe byli 
separováni od svých rodin. Důleţitá část, moţnost změny a šance na lepší ţivot, výchovné a 
vzdělávací praktiky a důsledná a velmi promyšlená činnost pedagoga a vlastně celého sboru učitelů, 
byla jakoby potlačena. 

Ano, dodrţovala etické principy. 

Respektovala pravidla vědecké práce. 

Nezohlednila víc úhlů pohledu. 

Autorka se zaměřila jen na určitou výseč, problematiku. 

Působil manipulativně, i na emoce diváka, chybí rovnováha ve zobrazení více úhlů pohledu. 

Jedná se pouze o jednostranně zaměřený pohled. 

Posuzovala své pocity a nepřihlíţela na historické události té doby. 

Myslím, ţe se snaţila být objektivní. 

Ano, protoţe nechala tehdejší ţáky v anonymitě. 

Nelíbilo se mi to z emocionálního hlediska. 

Jednostranná výpověď, ne zcela objektivní z pohledu výzkumníka. 

Nemohu zohlednit všechna fakta, nemám dostupné informace. 

Poukazovala jak na klady, tak zápory metody. 

Jednostranný pohled 

Jednostranný pohled. 

Postupovala tak, aby dosáhla kýţeného výsledku své práce. 

Manipulace s obecenstvem, zatajování informací. 

Protoţe, aby dle mého názoru postupovala správně, měla by tam zahrnout více objektivních informací, 
které chyběly oproti tomu, co se psalo v knize Květušimská poema. 

Některé skutečnosti byly ve filmu zobrazeny jinak, částečně anebo zkresleně. 

Nebyly tam uvedeny všechny skutečnosti, tak jak mají být 

Obsah byl vytrţen z kontextu. 

Nebyla vţdy objektivní. 

Spousta věcí v diplomové práci výzkumnice bylo vytrţené z kontextu. 

Nepostupovala. 

Zaměřila se pouze na dopisy, které pan Dědič před dětmi zadrţoval. 

Pravá podstata zadrţování dopisů byla vytrţena z kontextu, resp. nebyla vůbec řečena. 
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Ve filmu není dodrţen princip nezávislého dokumentu. 

Její postoj nebyl správný, tedy dle mého názoru, snaţila se jiţ mladé Karolíně, vnučce jednoho ze 
studentů, vnutit názory, které byly její, a těţko přijímala názor mladé dívky. Rozporovala práci M. 
Dědiče. 

Výzkumnice úmyslně zatajuje některé skutečnosti, které jsou popsány M. Dědičem v Květušínské 
poemě a přetváří k obrazu svému. 

Údaje vytrţeny z kontextu, neobjektivní pohled, snaha vyvolat u diváka negativní emoce jako reakci na 
fakta vytrţená z kontextu 

Zaměřila se na jedinou věc, a to zatajené dopisy, aby toto počínání zdůraznila, opomíjí souvislosti a 
okolnosti událostí, vytrhává děj z kontextu. 

Měla jsem pocit, ţe výzkumnice záměrně uvádí necelé informace, mnohdy vytrţené z kontextu, nebo 
dokonce nepravdivé a to na mne působí neprofesionálně a neobjektivně. Navíc manipuluje s 
informacemi. 

Nejedná se o objektivní pohled. 

Její pohled na mě působí výrazně kriticky, má snahu práci pana Dědiče očerňovat. 

Podle Šeďové nebylo správné, ţe bral děti rodičům proti jejich vůli. 

Nepostupovala podle etiky výzkumu. 

Nesouhlasila s odebráním dětí od rodičů. 

Porušení lidských práv, bral děti od rodičů (i s pomocí STB). 

Kritický pohled na nedodrţování práv dítěte. 

Příliš jednostranné posuzování, nedostatečně posouzeno v kontextu událostí. 

Nebyla objektivní. 

Etikou svých činů nechť ať se zabývá kaţdý sám. 

Vycházela ze svých pocitů, ale bez zohlednění širších souvislostí, které ve svém věku nevnímala. 

Špatná metodologie. 

Byly tam některé emoce sdělovány spíše přes děti (vnuky), u výzkumníka by toto nemělo být. 

Výzkumník nepostupoval objektivně. 

Myslím, ţe při výzkumu nebyla zohledněna všechna hlediska... 

Vlastní pohled, záměrné zkreslování informací. 

Nemohu posoudit, ale řekla bych, ţe konání autorky je subjektivní - zkreslené. 

Nebyly, protoţe autorka postupovala ze svého vlastního pohledu. 

Nebyly, autorka byla zaujatá, měla svůj pohled na věc. 

Postupovala správně dle svého pohledu a postoje mladého výzkumníka. Ovšem pokud zohledníme 
zásadní problém doby padesátých let 20. století, nebylo to zcela etické. 

Nedodrţela všech 10 etických zásad. 

Výzkumnice si před/při realizaci výzkumu nastudovala pouze část materiálů o dané problematice. V 
některých aspektech scházela rovněţ její práci objektivita. 

Porušovala anonymitu, nerespektovala ţádosti dotazovaných apod. 

Výzkumnice předkládala fakta - reálně sepsané dopisy rodičů. Navíc si ověřovala, zda se dopisy 
opravdu k dětem nedostaly či naopak. Zároveň výzkumnice (co se filmu týče) ponechává prostor pro 
to, aby si divák udělal sám svůj názor. S její výzkumnou etikou nemám sebemenší problém. Naopak 
na mne lehce manipulativně působí předcházející otázky. 

Myslím, si, ţe i kdyţ se snaţila o nestrannost a jen předkládání fakt, byl tam patrný její kritický postoj 
vůči jednání Miroslava Dědiče a to si myslím, ţe není v pořádku. 

Snaţila se aţ moc dělat, ţe ona by toto nikdy nedovolila. 

Šlo o blaho ţáků. 

Myslím, ţe byla ovlivněna hlavně svým mateřstvím. 

Řešila pouze jednostranně, nedala slovo opozici 



 

141 

 

Dívala se na to i z pohledu matky, nezůstala pouze profesionální 

V určitém smyslu se snaţila vyvíjet tlak a kritizovat postavení p. Dědiče. 

Měla si vice nastudovat, ne prosazovat jen svůj postoj. 

Podle mě nebylo vhodné ukázat po tolika letech dopis bývalé svěřenkyně pana Dědiče. 

Podsouvala své názory a pohled na věci, jak to vidí ona a přenesla to na dnešní dobu, chtěla p. 
Dědiče pošpinit, ţe dělal věci, které byly špatné, ale myslím, ţe byl hrdina a přistupoval k dětem jako 
jejich otec. 

Nepostupovala správně z historického hlediska. 

Byla od samého začátku proti panu Dědičovi. 

Já z toho přístupu mám rozporuplné pocity. 

Výzkumnice mluvila velmi jednostranně, dle mého názoru málo oceňovala práci pana Dědiče. 

Dokument je kriticky a jednostranně zaměřen, nezohledňuje spoustu věcí. 

Nebere ohled na dobu, která uplynula od dob, kdy se příběh ve skutečnosti odehrával. 

Vytrţeno z kontextu Dědičovy práce. Děti dopisy většinou dostávaly. 

Paní reportérka byla velmi objektivní, negativně laděná. Nebrala ohled na tehdejší dobu, vytrhla vše z 
kontextu. 

Nezohlednila dobu, byl to jednostranný pohled. 

Myslím si, ţe úplně správně film Dědičovu snahu neukázal uţ jen s toho důvodu, ţe si myslí, ţe 
zatajoval všechny dopisy, i kdyţ to tak nebylo, kritizovali ho za to. 

V průběhu celého dokumentu byly rozporuplné chvíle, kdy etika byla porušena. 

Byla neprofesionální a velice úzce zaměřena. A negativně ovlivňovala ostatní účastníky filmu. 

Překrucuje spoustu věcí. 

Paní Šebová se měla více drţet své diplomové práce a trvat u reţiséra pana Kudrny na všem, co by 
mohlo lidem dát větší pohled na situaci romských dětí v té době. 

Myslím si, ţe nepostupovala. 

Silné negativní ovlivňování aktérů filmu, citové vydírání na základě ukázání "zatajeného" dopisu. 

Nebrala ohled na tehdejší dobu a podmínky. Nebrala na vědomí, ţe děti by byly bez vzdělání pouze 
dalšími členy nevzdělaných, negramotných kulturně ovlivněných jedinců. 

Paní útočila na pana Dědiče. Sama evidentně Romy vůbec nezná, nemá je v rodině, a to, ţe 
vystudovala nějaký obor zaměřeny na Romy, je dle mě jen chyba při jejím výběru oboru, neboť nejen 
Romům nerozumí, ale ani je nezná. 

Ukázala spíše svůj úhel pohledu, film nešel do hloubky, malé zohlednění doby a nízký počet účastníků 
školy pana Dědiče v dokumentu. 

Neobjektivní z hlediska posouzení doby, role matky, příslušnosti k Romům. 

Myslím si, ţe postupovala jednostranně. Měla spíše vše prozkoumat do hloubky. 

Nechovala se objektivně, nebrala v potaz dobu, kdy se vše odehrálo. 

Postupovala jednostranně a nezohledňovala jiné moţnosti, coţ správně rozhodně není. 

Odpověděl jsem dostatečně v předchozím odstavci. 

 
 
ANALÝZA NÁZORŮ NA ETIKU VÝZKUMU 
 
 
Porušení etiky výzkumu 
 
V průběhu celého dokumentu byly rozporuplné chvíle, kdy etika byla porušena. 
 
Nedodržela všech 10 etických zásad. 
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Vytržení z kontextu 
 
Paní reportérka byla velmi objektivní, negativně laděná. Nebrala ohled na tehdejší dobu, vytrhla vše z 
kontextu. 
 
Jednostrannost 
 
Myslím si, že postupovala jednostranně. Měla spíše vše prozkoumat do hloubky. 
 
Výzkumnice mluvila velmi jednostranně, dle mého názoru málo oceňovala práci pana Dědiče. 
 
Řešila pouze jednostranně, nedala slovo opozici. 
 
 
Neobjektivita 
 
Nechovala se objektivně, nebrala v potaz dobu, kdy se vše odehrálo. 
 
Neznalost Romů 
 
Paní útočila na pana Dědiče. Sama evidentně Romy vůbec nezná, nemá je v rodině, a to, že 
vystudovala nějaký obor zaměřeny na Romy, je dle mě jen chyba při jejím výběru oboru, neboť nejen 
Romům nerozumí, ale ani je nezná. 
 
 
 
Prosazování svého úhlu pohledu 
 
Měla si vice nastudovat, ne prosazovat jen svůj postoj. 
 
Snažila se až moc dělat, že ona by toto nikdy nedovolila. 
 
 
Záměrné a cílené poškození osobnosti Miroslava Dědiče 
 
Byla od samého začátku proti panu Dědičovi. 
 
V určitém smyslu se snažila vyvíjet tlak a kritizovat postavení p. Dědiče. 
 
Myslím, si, že i když se snažila o nestrannost a jen předkládání fakt, byl tam patrný její kritický postoj 
vůči jednání Miroslava Dědiče a to si myslím, že není v pořádku. 
 
Nerespektování doby a podmínek 
 
Nebrala ohled na tehdejší dobu a podmínky. Nebrala na vědomí, že děti by byly bez vzdělání pouze 
dalšími členy nevzdělaných, negramotných kulturně ovlivněných jedinců. 
 
 
Negativní ovlivňování aktérů filmu a citové vydírání 
 
Silné negativní ovlivňování aktérů filmu, citové vydírání na základě ukázání "zatajeného" dopisu. 
 
Byla neprofesionální a velice úzce zaměřena. A negativně ovlivňovala ostatní účastníky filmu. 

Myslím, že byla ovlivněna hlavně svým mateřstvím. 

Její postoj nebyl správný, tedy dle mého názoru, snažila se již mladé Karolíně, vnučce jednoho ze 
studentů, vnutit názory, které byly její  a těžko přijímala názor mladé dívky. Rozporovala práci M. 
Dědiče. 
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Zatajování informací, jejich neúplné uvádění 

Myslím si, že úplně správně film Dědičovu snahu neukázal už jen z toho důvodu, že si myslí, že 

zatajoval všechny dopisy, i když to tak nebylo, kritizovali ho za to. 

Paní Šebová se měla více držet své diplomové práce a trvat u režiséra pana Kudrny na všem, co by 

mohlo lidem dát větší pohled na situaci romských dětí v té době. 

 

Manipulativnost otázek 

Výzkumnice předkládala fakta - reálně sepsané dopisy rodičů. Navíc si ověřovala, zda se dopisy 

opravdu k dětem nedostaly či naopak. Zároveň výzkumnice (co se filmu týče) ponechává prostor pro 

to, aby si divák udělal sám svůj názor. S její výzkumnou etikou nemám sebemenší problém. Naopak 

na mne lehce manipulativně působí předcházející otázky. 

 

Důležitou otázkou, která  ve výzkumu zazněla a o níž jsem jako učitel měl zájem se dozvědět, 

byla otázka následující: 

 

20) Byla aplikace ţivotních příběhů na téma přednášeného předmětu pro Vás a Vaši praxi 
přínosem? 

 

 

Jako učitele na univerzitě v předmětech filozofie a teorie výchovy nás samozřejmě zajímal 

názor studentů, zdali bylo seznamování s ţivotními příběhy sociálních pedagogů přínosem 

pro praxi studentů – specialistů. Výsledky mohou být pro další práci v této oblasti 

povzbuzující. 90 (47 %) studentů se vyjádřilo, ţe to bylo určitě prospěšné a 58 (31 %) ze 190 

90; 47%

58; 31%

31; 16%

7; 4% 4; 2%

Přínos životních příběhů pro praxi

určitě ano spíše ano nemohu posoudit spíše ne určitě ne
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respondentů se vyjádřilo, ţe to bylo spíše prospěšné. Nemohlo to posoudit 31 (16%) studentů. 

Pro 7 (4%) z nich to spíše nevyhovovalo a 4 (2%) konstatovali, ţe pro ně seznamování 

s ţivotními příběhy sociálních pedagogů pro určitě nebylo přínosem. Z tohoto výsledku, 

z názorů studentů vyplývá, ţe sociální pedagogika a andragogika se nemůţe vyčerpávat pouze 

teoretickými znalostmi, ale je třeba ji prolnout „světlem“ ţivotních příběhů pedagogů, mezi 

nimiţ svoji nezastupitelnou a pozitivní roli sehrála i osobnost Miroslava Dědiče.  

 Písemný názor a vyjádření studentů – respondentů: 

Pro seznámení s názorem studentů na prospěšnost seznamování s osobností vychovatelů . 

sociálních pedagogů i andragogů bylo důleţité i vlastní písemné vyjádření studentů a 

specialistů, které uvádíme ve vztahu k následující otázce: 

21) Napište prosím malou úvahu o tom, zdali a proč na Vás ţivotní příběh Miroslava Dědiče v 
přednášeném předmětu zapůsobil? 

 

Bol jedným z prvých pedagógov, ktorí sa začali venovať rómskym deťom a nevzdali sa. Často bez 
pomoci, pomocnej sieti... Bolo to veľmi - nepredstaviteľne náročné. Dnes to často tieţ nie je ľahké, ale 
nedá sa to porovnávať ani v najmenšom. Mnoţstvo organizácií, inštitúcií, pomáhajúcich profesií, 
projektov, grantov atd., nestačí, a úsilie presadzovať ľudské práva je často iba ideou. Kto dnes z 
Rómov v mestkých častiach, kde ţijú, v osadách a i. má niečo z toho, ţe niekto sa prezentuje ako 
obhájca práv Rómov, výskumník, či pomáhajúci pracovník a pod., keď medzi nimi priamo neţije, 
nepomáha im v kaţdodennej realite, dlhodobo? Pán Dedič to dosiahol. Dole klobúk. Nebol len teoretik 
ale aj praktik a humanista. Svoju prácu bral veľmi zodpovedne. (Se souhlasem Mgr. Monika 
Farkašová) 

Je to potvrzení, ţe lze měnit svět praktikováním bible a zdravého rozumu. 

Snaţil se o to, aby naučil romské děti číst a psát. 

Byl pozitivní a chytlo mě to za srdce. 

Ano, zapůsobil, protoţe jsem neznala dobu, ve které Dědič působil. 

Vůbec jsem tohoto člověka neznala a velmi mě zaujal. 

Velmi poutavé vyprávění ne o povolání, ale o ţivotním poslání. 

Příběh na mě zapůsobil. Nejspíš kvůli velkým rozdílům mezi Čechy a Romy. 

Zapůsobil tak, ţe jsem prozřel v tom, co se týká romského naturelu. Můj pohled na cikány se rozšířil. 
Jsem tomu rád. 

Pomohl dětem a tím změnil ţivot. 

Myslím si, ţe to byl velký bojovník a jako první se zabýval otázkou, které se spousta lidí vyhýbala, a 
určitě to v té době neměl lehké. Květušín byla krásná škola tam, měla význam potom v Dobré Vodě, 
kam svezli děti z celé ČR. Uţ nebyla tak krásná, protoţe do toho zasahoval stát. 

Silný příběh o lidech, kterým se stala práce posláním. 

Protoţe mě tato kultura zajímá a zaujal mě jeho ţivot, jeho postavení se k věci a snaha zlepšit ţivoty 
těchto romských dětí. 

Pan Dědič je velmi pozoruhodnou osobou, která má velkou zásluhu na vzdělání tehdejších romských 
dětí. 

Rozhodně zapůsobil, jeho odhodlání, vytrvalost a humánnost. Bylo to pro mne seznámení se s 
osobností Dědiče a jeho ţivotním činem. 

Příběh Miroslava Dědiče mi byl přínosem z důvodu uvědomění si několika faktů - ţe je třeba věci řešit, 
ţe je třeba si uvědomit, ţe kaţdé jednání má následky pozitivní i negativní a ţe dobrý úmysl dokáţe 
být posouzen jako úspěšný nebo neúspěšný aţ s odstupem času. 
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Vzhledem k tomu, ţe jsem osobu Miroslava Dědiče předtím neznala, tak jsem ráda, ţe jsem se s ním 
mohla tímto způsobem seznámit. 

Cením si jeho zápalu i překonávání překáţek, které mu nezbytně reţim, osoby představující reţim i 
další okolnosti předkládaly. Za cenu svých osobních obětí si dokázal mnohé z dětí získat a poskytnout 
jim moţnost lepšího ţivota. Měl však ve své práci více spolupracovat s rodiči dětí. 

Je to kontroverzní téma. Na jedné straně děti, které se uplatnily ve světe a na straně druhé příběhy o 
tom, jak Dědič údajně zatajoval rodinám, kde se právě s ţáky nachází a nedával jim dopisy. Za mě je 
ale pan Dědič dobrý pedagog. 

Zapůsobil na mě z toho důvodu, ţe se rozhodl udělat něco, co se do té doby báli udělat druzí. 
Vystoupil z davu a začal se zajímat o romské děti a začal je i učit. Prostě se o ně zajímal, coţ nikdo v 
té době nedělal. 

Vysoce lidský přístup Miroslava Dědiče, práce v nesnadných podmínkách, kdy nebyla vytvořena 
metodologie pro tuto práci. Zaujetí a zápal pedagoga a to, ţe situaci nevzdával. 

Všichni můţeme ţít úspěšný ţivot bez rozdílů. 

Jeho odvaha a zapálení, které nebylo zpočátku odměněno. Následné zkušenosti sepsal a pomohl v 
rozvoji sociální práce 

Měl zásluhu na vzdělávání Romů. 

Zapůsobil, protoţe nám dal trochu pohled na to, ţe vše není tak černobílé, jak se jeví a také to, ţe 
převýchova Romů v Čechách je skutečně moţná. 

Jedná se totiţ o unikátní projekt, který je určitě vhodné prezentovat při výuce. Velmi mne tato 
problematika zaujala a nebýt výuky na VŠ, pravděpodobně bych se o něm nedozvěděla. 

Velké zaujetí, odvaha a správný smysl práce s romskými dětmi 

Pomohl dětem a tím změnil jejich ţivot 

Miroslav Dědič se snaţil začlenit romské děti do společnosti 

Specifický postup 

Vůlí věnovat se tak sloţité problematice 

Člověk, který dělal svou práci srdcem. 

Zapůsobilo na mne především pracovní nadšení a vůle, se kterou překonával těţkosti, které se mu 
stavěly do cesty. 

Byl to člověk, který se nebál. Postupoval dle svých nejlepších pohnutek. Děti měl rád a snaţil se jim 
ukázat lepší cestu ţivotem. 

Byl to výborný sociální andragog, který se snaţil i přes předsudky okolí začít vzdělávat romské děti. 

Příběh jsem znala jiţ předtím 

Tím, ţe se snaţil začlenit cikány do tehdejší společnosti a po tolika letech se dá říct, ţe byl úspěšný, 
rodiny ţáků mají normální ţivot 

Poučně 

Zajímavé, nestandartní téma, nejasný názor, zda bylo dobře odebrat rodičům děti 

Zapůsobil na mě především proto, ţe chtěl vzdělávat děti a mládeţ, nyní jsou tito lidé slušnými lidmi 

Příběh byl velmi působivý, úvaha o odvaze člověka, který jednal v rámci svého nejlepšího vědomí a 
snaţil se dětem pomoci do budoucna, aby ţily lepší ţivot neţ jejich rodina, a to právě na základě jeho 
vzdělávání, které dětem předával 

Byl to silný příběh, který byl určitě velmi působivý. Miloval své ţáky a těšil se z jejich růstu a úspěchů. 
Pomáhal dětem k tomu, aby nalézaly a našly svůj smysl ţivota. 

Nevidím souvislost mezi příběhem a profesní andragogikou 

Zapůsobily na mě ţivotní příběhy dětí 

Jeho ţivotní příběh a činy názorně vykreslují danou problematiku vzdělávání a výchovy dětí z 
národnostních menšin. Pan Dědič dokazuje, ţe podnětné prostředí můţe nést plody. 

Zasvětil svůj ţivot práci, které věří, v které vyniká a byl ve svém snaţení mimořádně úspěšný. 

Miroslav Dědič zapůsobil svou obětavostí pro děti, zapáleností pro věc. 
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Dříve jsem o jeho příběhu neslyšela, tudíţ pro mě bylo všechno nové. Miroslav Dědič na mě působí 
jako velice schopný a silný člověk, který přes všechny problémy a nástrahy věřil, ţe věc, kterou dělá, 
je správná. 

Miroslav Dědic je jistě zajímavá osobnost, která se zabývala poměrně problematickým tématem, i 
kdyţ to bylo v některých ohledech sloţité, mělo to pozitivní výsledky. 

Příběh M. Dědiče je svým způsobem fenomenální a prozatímně jediný zdroj problematiky pohledu na 
vzdělávání s multikulturním zaměřením. Je moţné, ţe v průběhu studia narazíme na další neméně 
uţitečné zdroje. 

Miroslav Dědič na mě působil pozitivně a jeho práce je obdivuhodná. 

Ano, byla přínosem, jeho cíl a dosaţení výsledků přes úskalí, které ho provázelo 

Je vţdy obdivuhodné sledovat obětavost cizích lidí pro dobro ostatních. Miroslav Dědič si vybral 
takovou cestu, o níţ věděl, ţe nebude jednoduchá a zasvětil tomu svůj ţivot. I kdyţ se setkával s 
kritikou či problémy, nezalekl se a pokračoval ve svém jednání. 

Byl to člověk na úrovni, věděl, co chce dělat, a taky to dělal. 

Ţivotní příběh pana Dědiče na mě velmi zapůsobil, poněvadţ se pokusil o výchovu a vzdělávání dětí, 
které nikdo neměl zájem vzdělávat. Tím chtěl dokázat, ţe všichni lidé jsou vzdělavatelní, pokud k tomu 
dostanou moţnost. 

Dokázal navzdory vládnoucímu systému bojovat s " větrnými mlýny" a kdyby projekt trval déle, určitě 
by měl úspěch 

Rozhodně je to zaujetí pro věc. Boj s větrnými mlýny, který nevzdává. Jeho postoj k romským dětem 
se dá aplikovat na děti obecně. 

Miroslav Dědič vzal svou práci jako výzvu a snaţil se pomoci činy. 

Mnoho lidí zavrhuje chování Romů, on se pokusil jiţ malé děti vychovat a ukázat jim směr ţivota, který 
je pro ně nesmírně důleţitý. Jeho role nebyla lehká, boj s rodiči a některými lidmi okolo mu určitě 
ubíral na snaţení, ale i přes nesnáze dále bojoval a dával dětem zkušenosti a vychování. Má můj 
obdiv. 

Zapůsobil  na mě z důvodu jeho zapálení pro věc, vytrvalost a kreativitu. Zákonitě to musel být dobrý 
člověk, kdyţ dělal tolik pro jiné. 

Protoţe překonal veškeré překáţky. 

S osobou M. Dědiče jsem se setkala po prvé, velmi mne oslovil jeho přístup k romské menšině a 
výsledek jeho jednáni a snahy - kultivovaní vzdělaní lidé, kteří dostali moţnost změnit své ţivoty od 
základu a jejich potomci, další generace pokračují dál, ve výsledku je toto přínosem, pro celou naši 
společnost. 

Miroslav Dědič se pokusil o to, co bylo v této době passé, naučit romské děti číst, psát a zdokonalit 
jejich sociální dovednosti. 
Byl to tedy experiment nejen pedagogický, ale také to byla převratná změna pro romské rodiče. 

Zapůsobila na mě především odvaha, s kterou se rozhodl pro vyučování v Květušíně a jeho následná 
vůle, síla, naprostá obětavost a láska, se kterou se pustil do práce bez jakékoli záruky na úspěch a 
ocenění. 

Zapůsobil na mne především svou odvahou, vírou a pílí. Věřil v něco a za tím si šel, přes všechny 
překáţky, dokázal reagovat na danou situaci, kterou vţdy podle svého uváţení vyřešil, nejlépe jak 
mohl. Měl svůj názor. Ovlivňuje svou morální a vědomostní úrovní další mladou generaci. Dílo je 
nadčasové. 

Jeden z prvních přišel v ČR s nyní tolik propagovanou myšlenkou "alternativního školství". 

Zapůsobil, jelikoţ se týkal lidského odhodlání a toho, ţe i přes překáţky a nedůvěru ostatních, člověk, 
pokud si opravdu za něčím stojí a chce to dokázat, to dokáţe 

Působil na mě kladně. Dostala jsem do povědomí i jiné způsoby výchovy romských dětí 

Pomáhal dětem, které nikdo nechtěl, staral se o něj, jako by byly jeho vlastní. 

Staral se o děti, o které nebyl zájem, hlavně o ty děti, které byly cizího původu. Vytvořil jim domov. 

Jedná s dětmi bez rozdílu. 

Pomoc romským dětem nalézt něco lepšího chtít. 

Z historického hlediska je velkou osobností. 
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Miroslav Dědič dokáţe vycházet z komplexního pohledu na situaci a události daného období. 

Se jménem Miroslava Dědiče jsem se do této doby nesetkala. Velmi mě překvapilo, ţe někdo "v 
minulosti" jiţ řešil vzdělávání Romů. 

Kaţdý čin záchrany ţivota či pomoci by měl být obdivován. 

Byl aktivní v době,  kdy se řešily jiné problémy ve společnosti a zajímal se o děti, které byly na okraji 
zájmu. Musel řešit aktuální situaci, jak nejlépe uměl, současný náhled je jen subjektivní pohled těch, 
kteří si danou situaci idealizují z pohledu rodin, státu i jedinců. 

Pedagogický příklad. 

Věnoval se dětem bez rozdílu 

Je to určitě nadčasové téma, práce s romskými dětmi. Lze u jeho práce nalézt jistou inspiraci i v 
dnešní době. 

Mimořádná osobnost. 

Výchova všech dětí bez rozdílu, snaha o humanizaci a laskavý přístup k dětem. 

Byl odváţný a velice cílevědomý 

Působil pozitivně, nedělal rozdíly mezi dětmi. 

Přednášející o Miroslavu Dědičovi hovořil zcela autenticky, vtáhl nás do jeho ţivotního příběhu. 

Ano, zaujal mě, zajímavostí bylo, ţe se věnoval právě romské komunitě, která bohuţel i v současné 
době nemá velké zastání a není ji věnována taková pozornost, jak by měla být, a tím nemyslím pouze 
oblast vzdělávání, ale i sociální, společenské otázky. 

Zapůsobil na mě primárně z důvodu nekončící péče a potřeby starat o druhé, o ty které to nejvíce 
potřebují. 

Jako osobnost učitele zapůsobil svou schopností přijímat výzvy, které před ním vyvstaly, svou intuicí a 
vloţením celé své osobnosti do věci. 

Dozvěděla jsem se mnoho nového. 

Příběh Miroslava Dědiče, respektive jeho osoba na mě zapůsobila svou bezbřehou empatií, 
prosociálním cítěním, filozofií rovnoprávnosti ve vzdělání i dalších oblastech lidského bytí. Na 
Miroslavu Dědiči oceňuji jeho velkorysost, laskavost, ctiţádost potřebnou k dokončení vymezeného 
cíle (vzdělání a zkvalitnění ţivota dříve "nevzdělatelných" a materiálně deprivovaných romských dětí) 
a v neposlední řadě i schopnost sebereflexe 
 

Pan Miroslav Dědič je bezesporu, nejen co se sociální pedagogiky týče, inspirující osobností. Kdyby 
kaţdý sociální pedagog měl tolik ţivotního optimismu a víry v moţnost úspěchu jako on, myslím, ţe by 
bylo moţno opravdu mnoha změn v rámci celého systému. 

Protoţe ţivotní příběh Miroslava Dědiče dokazuje, ţe je moţné převychovat romské děti, pokud jsou 
jim k tomu dány vhodné podmínky. 

Obětavost, snaha vzdělávat Romy, i kdyţ někteří nevěřili v dobrý výsledek. 

Přiznám se, ţe na mě daleko více zapůsobil příběh Přemysla Pittra. K Miroslavu Dědičovi... byl 
opravdový, měl rozhodně zájem o tyto děti, věnoval jim svůj čas i nad rámec i na úkor vlastního 
volného času. Jednal podle svého svědomí a stál si za tím o po shlédnutí filmu. 

Velké odhodlání a pro danou věc. 

Ano, přiměje k zamyšlení 

Síla a chuť a láska k vybranému povolání. 

Silná osobnost, vzor lidství, mnohostrannost pedagoga. 

Zapůsobilo na mne odhodlání a vůle p. Dědiče 

Velice emotivní, názorově dokonalý a příklad by si z toho měl vzít kaţdý pedagog i andragog. 

Díky jeho odhodlání, zájmu a zapálení. 

Velmi na mě zapůsobil, obětavost, profesionalita, ochota. 

Jeho vůle a odhodlání. 

Byl jedinečný v té době, neváhal a začal vzdělávat romské děti, byl to těţký boj.... 
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Díky své lásce k dětem bez rozdílu rasy. 

Netušila jsem, ţe někoho takového v Česku máme, takovou osobnost 

V Květušíně začal pracovat s něčím, s čím neměl nikdo ţádnou předchozí zkušenost. 

Jeho působení je pro mě hrdinství, jeho odvaha začít romské děti vzdělávat a učit je pro mě velkým 
příkladem, měl kolem sebe tým výborně spolupracujících lidí a kolegů a společně pracovali na velkých 
věcech. 

Ano, zapůsobil v ohledu, ţe byl na vše de facto sám. 

Velmi mne překvapuje, jaký byl člověk, neodsuzoval romské děti, ba naopak se jim snaţil dát vzdělání 
i přes všechny nástrahy. 

Velká osobnost, obrovská odvaha a přínos. 

Ţivotní příběh Miroslava Dědiče na mne zapůsobil. Ovlivnil mě v postoji k Romům a v zamyšlení nad 
tím jak jejich problematiku začlenění uchopit. 

Ano, velmi silně. Nemám výstiţnější argument pro vyjádření statečnosti a odhodlání Miroslava Dědiče, 
neţ  jakým je název filmu  Kdo se bojí, utíká. 

Pan Dědič si zaslouţí obdiv za svou odvahu a práci, kterou odváděl. Takových osobností je málo, co 
by bez předsudků vloţili do této práce celý svůj ţivot. 

Odvaha jít proti společnosti, obrovský kus práce. 

Příběh na mě zapůsobil hlavně z toho hlediska, ţe v celé historii není nikdo, kdo by dokázal to, co pan 
Dědič. Do budoucna byl velkým přínosem, odvedl kus práce a je velkým zdrojem inspirace. 

Obdivuji elán a odhodlání s jakým se pustil do boje s vzděláváním Romů 

Protoţe dokázal, co bych já nedokázala. 

Ne vţdy musí být mé jednání vnímáno okolím pozitivně, i kdyţ v závěru můţe být velmi dobré. 

Obdivuji jeho odvahu a vytrvalost, se kterou se svého poslání zhostil. Moc pomohl romským dětem. 

Zapůsobilo na mne jak člověk můţe změnit děti, celkově lidi, ve které nikdo nevěřil, které všichni 
odsuzují. Je to neuvěřitelný člověk a velice si ho za to váţím za to, s jakým úsilím se staral a co 
všechno si musel vytrpět, aby udělal dobrou věc. 

Neocenitelný vklad do historického vývoje spočívající ve výchově dětí jiných národností. Historické 
činy ve výchově dětí romských. Zaujala mne jeho odvaha s Květušínskou školou, jeho metodou, 
přístupem k dětem. 

Označila bych ho jako vizionáře a hlavně člověka, který se zajímal o budoucnost dětí, o které nikdo 
nejevil zájem. Podle mého názoru udělal správnou věc. 

Zaujal mne jako velká osobnost s obrovskou odvahou. 

Dokázal motivovat romské ţáky k učení a osvojení si mravních hodnot. Získaly díky němu mnohé 
zkušenosti, které pak aplikovali v praxi u svých dětí a vnoučat. 

Bylo to poprvé, kdy jsem se setkala s tímto jménem a po přečtení knih a zhlédnutí filmu Zatajené 
dopisy na mě ţivotní příběh zapůsobil pozitivně. 

Zapůsobil. 

Miroslav Dědič byl průkopníkem ve vzdělávání Romů u nás, fascinoval mě jeho příběh, kdy "z ničeho" 
dokázal vybudovat fungující školu a dětský domov. Ale hlavně, dokázal, ţe Romy lze vzdělávat, 
vychovávat a to potvrzují úspěchy "jeho" dětí v ţivotě. 

Zapůsobil na mě hodně, nikdo před panem Dědičem se o nic podobného nepokusil, obrovský klobouk 
dolů panu Dědičovi za takový kus práce, kterou má za sebou. 

Příběh Miroslava Dědiče mě zaujal. Zaujala mě jeho snaha a obětování se dětem jiných národností a 
menšin. Z 0 vytvořil něco, co bylo a pořád je mezinárodních rozměrů. Dnešní svět by z jeho práce měl 
čerpat a aplikovat jej i dnes. 

Mám sestru, i kdyţ nevlastní, Romku. A vím, ţe Romové to mají zkrátka někdy těţší, ale kdyţ mají 
příznivé podmínky, mohou i Romové studovat vs. díky Bohu, ţe existují lidé, jako pan Dědič, pan 
Balvín a další. 

Obdivuhodná odvaha a elán dělat věci, které nejsou obvyklé a jsou plné těţkých rozhodnutí. 

Vnímám pana Dědiče jako silnou osobnost a věřím, ţe vše, co dělal, bylo ku prospěchu dětí a ne jeho. 
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Zapůsobil na mě velice pozitivně, protoţe kdyţ se ukázalo, ţe jsou mezi námi i lidé, kteří věří, ţe se 
dá něco změnit a jdou si zatím, aniţ by to nevzdali hned po prvních pokusech a negativních 
komentářů ostatních, pak jsem pana Dědiče začala velice obdivovat a mám v úmyslu stát se 
dobrovolnicí v Muzeu romských kultur. 

Ţivotní příběh Miroslava Dědiče na mě samozřejmě zapůsobil jako pravděpodobně na většinu z nás, 
kdo o panu Dědičovi a jeho práci doposud nevěděli. Neměla jsem ani netušení, ţe byla nějaká škola v 
Květušíně, ţe se někdo pokoušel vzdělávat Romy. Je to velmi zajímavé téma, o kterém by se dalo 
diskutovat hodiny. Kaţdopádně pana Dědiče, já osobně, velmi obdivuji. 

Rozhodně na mě zapůsobil kladně. Vţdyť vychoval více neţ 300 cikánských dětí. Kdo dnes o sobě 
můţe říct totéţ? 

 
Analýza odpovědí 
 

Od neznalosti 
k uznání a 
obdivu 

Kladné 
hodnocení 
Dědiče  

Silná osobnost Význam M. 
Dědiče 

Dědič 
průkopník 

Motivace 
romských 
žáků 

1.Ţivotní 
příběh 
Miroslava 
Dědiče na mě 
samozřejmě 
zapůsobil jako 
pravděpodobn
ě na většinu z 
nás, kdo o 
panu Dědičovi 
a jeho práci 
doposud 
nevěděli. 
Neměla jsem 
ani netušení, 
že byla 
nějaká škola 
v Květušíně, 
ţe se někdo 
pokoušel 
vzdělávat 
Romy. Je to 
velmi 
zajímavé 
téma, o 
kterém by se 
dalo 
diskutovat 
hodiny. 
Kaţdopádně 
pana Dědiče, 
já osobně, 
velmi 
obdivuji. 
 
2.Netušila 
jsem, ţe 
někoho 
takového v 
Česku máme, 
takovou 
osobnost. 

1.Rozhodně na 
mě zapůsobil 
kladně. Vţdyť 
vychoval více 
neţ 300 
cikánských 
dětí. Kdo dnes 
o sobě můţe 
říct totéţ? 
2. Mám sestru, 
i kdyţ 
nevlastní, 
Romku. A vím, 
ţe Romové to 
mají zkrátka 
někdy těžší, 
ale když mají 
příznivé 
podmínky, 
mohou i 
Romové 
studovat vs. 
díky Bohu, ţe 
existují lidé, 
jako pan 
Dědič, pan 
Balvín a další. 
3. Pedagogický 
příklad. 
4. Jeho 
působení je 
pro mě 
hrdinství, jeho 
odvaha začít 
romské děti 
vzdělávat a 
učit je pro mě 
velkým 
příkladem, 
měl kolem 
sebe tým 
výborně 
spolupracujícíc
h lidí a kolegů 
a společně 

1.Vnímám pana 
Dědiče jako 
silnou osobnost 
a věřím, že vše, 
co dělal, bylo 
ku prospěchu 
dětí a ne jeho. 
2. 
Obdivuhodná 
odvaha a elán 
dělat věci, 
které nejsou 
obvyklé a jsou 
plné těžkých 
rozhodnutí. 
3. Zaujal mne 
jako velká 
osobnost s 
obrovskou 
odvahou. 
4. Označila bych 
ho jako 
vizionáře a 
hlavně člověka, 
který se zajímal 
o budoucnost 
dětí, o které 
nikdo nejevil 
zájem. Podle 
mého názoru 
udělal 
správnou věc. 
Jako osobnost 
učitele zapůsobil 
svou 
schopností 
přijímat výzvy, 
které před ním 
vyvstaly, svou 
intuicí a 
vložením celé 
své osobnosti 
do věci. 

1.Příběh 
Miroslava 
Dědiče mě 
zaujal. Zaujala 
mě jeho 
snaha a 
obětování se 
dětem jiných 
národností a 
menšin. Z 0 
vytvořil něco, 
co bylo a 
pořád je 
mezinárodníc
h rozměrů. 
Dnešní svět 
by z jeho 
práce měl 
čerpat a 
aplikovat jej i 
dnes. 
 
 
 
 
Je vţdy 
obdivuhodné 
sledovat 
obětavost 
cizích lidí pro 
dobro 
ostatních. 
Miroslav 
Dědič si 
vybral 
takovou 
cestu, o níž 
věděl, že 
nebude 
jednoduchá a 
zasvětil tomu 
svůj ţivot. I 
když se 
setkával s 
kritikou či 

1.Miroslav 
Dědič byl 
průkopníkem 
ve vzdělávání 
Romů u nás, 
fascinoval mě 
jeho příběh, 
kdy "z ničeho" 
dokázal 
vybudovat 
fungující školu 
a dětský 
domov. Ale 
hlavně, 
dokázal, že 
Romy lze 
vzdělávat, 
vychovávat a 
to potvrzují 
úspěchy 
"jeho" dětí v 
životě. 
 
 
 
2. Jeden z 
prvních přišel 
v ČR s nyní 
tolik 
propagovanou 
myšlenkou 
"alternativníh
o školství". 
3. Zapůsobil 
na mne 
především 
svou 
odvahou, 
vírou a pílí. 
Věřil v něco a 
za tím si šel, 
přes všechny 
překážky 
dokázal 
reagovat na 

1.Dokázal 
motivovat 
romské 
žáky k 
učení a 
osvojení si 
mravních 
hodnot. 
Získaly díky 
němu 
mnohé 
zkušenosti, 
které pak 
aplikovali v 
praxi u 
svých dětí a 
vnoučat. 
 
2. Ano, 
zaujal mě, 
zajímavostí 
bylo, ţe se 
věnoval 
právě 
romské 
komunitě, 
která 
bohuţel i v 
současné 
době nemá 
velké 
zastání a 
není ji 
věnována 
taková 
pozornost, 
jak by měla 
být, a tím 
nemyslím 
pouze 
oblast 
vzdělávání, 
ale i 
sociální, 
společensk
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pracovali na 
velkých 
věcech. 

problémy, 
nezalekl se a 
pokračoval ve 
svém jednání. 

danou situaci, 
kterou vţdy 
podle svého 
uváţení 
vyřešil, nejlépe 
jak mohl. Měl 
svůj názor. 
Ovlivňuje 
svou morální 
a vědomostní 
úrovní další 
mladou 
generaci. Dílo 
je nadčasové. 

é otázky. 

Bylo to 
poprvé, kdy 
jsem se 
setkala s tímto 
jménem a po 
přečtení knih a 
zhlédnutí filmu 
Zatajené 
dopisy na mě 
životní příběh 
zapůsobil 
pozitivně. 

Zapůsobil na 
mě hodně, 
nikdo před 
panem 
Dědičem se o 
nic 
podobného 
nepokusil, 
obrovský 
klobouk dolů 
panu Dědičovi 
za takový kus 
práce, kterou 
má za sebou. 

Zapůsobilo na 
mě, jak člověk 
může změnit 
děti, celkově 
lidi, ve které 
nikdo nevěřil, 
které všichni 
odsuzují. Je to 
neuvěřitelný 
člověk a velice 
si ho za to 
vážím za to, s 
jakým úsilím se 
staral a co 
všechno si 
musel vytrpět, 
aby udělal 
dobrou věc. 

Mnoho lidí 
zavrhuje 
chování 
Romů, on se 
pokusil již 
malé děti 
vychovat a 
ukázat jim 
směr života, 
který je pro ně 
nesmírně 
důleţitý. Jeho 
role nebyla 
lehká, boj s 
rodiči a 
některými lidmi 
okolo mu 
určitě ubíralo 
na snaţení, 
ale i přes 
nesnáze dále 
bojoval a dával 
dětem 
zkušenosti a 
vychování. Má 
můj obdiv. 

 Zapůsobil, 
jelikoţ se 
týkal 
lidského 
odhodlání a 
toho, ţe i 
přes 
překážky a 
nedůvěru 
ostatních, 
člověk, 
pokud si 
opravdu za 
něčím stojí 
a chce to 
dokázat, to 
dokáže 

S osobou M. 
Dědiče jsem 
se setkala po 
prvé, velmi 
mne oslovil 
jeho přístup k 
romské 
menšině a 
výsledek jeho 
jednáni a 
snahy - 
kultivovaní 
vzdělaní lidé, 
kteří dostali 
moţnost 
změnit své 
ţivoty od 
základu a 
jejich potomci, 
další generace 
pokračují dál, 
ve výsledku 

Protože 
dokázal, co 
bych já 
nedokázala. 

1.Pan Dědič si 
zaslouţí obdiv 
za svou odvahu 
a práci, kterou 
odváděl. 
Takových 
osobností je 
málo, co by bez 
předsudků 
vložili do této 
práce celý svůj 
život. 
2. Ano, velmi 
silně. Nemám 
výstižnější 
argument pro 
vyjádření 
statečnosti a 
odhodlání 
Miroslava 
Dědiče, než  
jakým je název 
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je toto 
přínosem, 
pro celou 
naši 
společnost. 
 

filmu  Kdo se 
bojí, utíká. 

  Silná osobnost, 
vzor lidství, 
mnohostranno
st pedagoga. 

   

      

      

      

 

DALŠÍ NÁZORY RESPONDENTŮ 

 

Otázka, zda Miroslav Dědič byl na všechno sám 

 

Ano, zapůsobil v ohledu, ţe byl na vše de facto sám. 

 

Jeho působení je pro mě hrdinství, jeho odvaha začít romské děti vzdělávat a učit je pro mě 

velkým příkladem, měl kolem sebe tým výborně spolupracujících lidí a kolegů a společně 

pracovali na velkých věcech. 

 

 

Vtaţení do ţivotního příběhu sociálního pedagoga učitelem 
 

Přednášející o Miroslavu Dědičovi hovořil zcela autenticky, vtáhl nás do jeho ţivotního 

příběhu. 

 

Jedná se totiţ o unikátní projekt, který je určitě vhodné prezentovat při výuce. Velmi mne 

tato problematika zaujala a nebýt výuky na VŠ, pravděpodobně bych se o něm nedozvěděla. 

 

Dozvěděla jsem se mnoho nového. 
 

 

Ţivotní příběh Miroslava Dědiče jako inspirace a příklad 

 

Ţivotní příběh Miroslava Dědiče na mne zapůsobil. Ovlivnil mě v postoji k Romům a v 

zamyšlení nad tím, jak jejich problematiku začlenění uchopit. 

 

Velice emotivní, názorově dokonalý a příklad by si z toho měl vzít kaţdý pedagog i andragog. 

 

 

Rozporuplnost pedagogických činů 

 

Ne vţdy musí být mé jednání vnímáno okolím pozitivně, i kdyţ v závěru můţe být velmi 

dobré. 

 

Zapůsobilo na mne, jak člověk můţe změnit děti, celkově lidi, ve které nikdo nevěřil, které 

všichni odsuzují. Je to neuvěřitelný člověk a velice si ho za to váţím za to, s jakým úsilím 

se staral a co všechno si musel vytrpět, aby udělal dobrou věc. 



 

152 

 

 

Byl aktivní v době, kdy se řešily jiné problémy ve společnosti  a zajímal se o děti, které byly 

na okraji zájmu. Musel řešit aktuální situaci, jak nejlépe uměl, současný náhled je jen 

subjektivní pohled těch, kteří si danou situaci idealizují z pohledu rodin, státu i jedinců. 

 

Přiznám se, ţe na mě daleko více zapůsobil příběh Přemysla Pittra. K Miroslavu Dědičovi... 

byl opravdový, měl rozhodně zájem o tyto děti, věnoval jim svůj čas i nad rámec i na úkor 

vlastního volného času. Jednal podle svého svědomí a stál si za tím o po zhlédnutí filmu. 

 

Obdivuhodná odvaha a elán dělat věci, které nejsou obvyklé a jsou plné těţkých 

rozhodnutí. 

 

Je to kontroverzní téma. Na jedné straně děti, které se uplatnily ve světě a na straně 

druhé příběhy o tom, jak Dědič údajně zatajoval rodinám, kde se právě s ţáky nachází a 

nedával jim dopisy. Za mě je ale pan Dědič dobrý pedagog. 

 

 

Schopnost sebereflexe 

 

Příběh Miroslava Dědiče, respektive jeho osoba na mě zapůsobila svou bezbřehou empatií, 

prosociálním cítěním, filozofií rovnoprávnosti ve vzdělání i dalších oblastech lidského 

bytí. Na Miroslavu Dědičovi oceňuji jeho velkorysost, laskavost, ctiţádost potřebnou k 

dokončení vymezeného cíle (vzdělání a zkvalitnění ţivota dříve "nevzdělatelných" a 

materiálně deprivovaných romských dětí) a v neposlední řadě i schopnost sebereflexe. 
11

 

 

 

Výchova k tomu, něco vyššího chtít (Jan Patočka) 
 

Pomoc romským dětem nalézt něco lepšího chtít. 

 
 

Závěr Jaroslava Balvína k úvahám slovy Moniky Farkašové  

Na závěr zajímavých úvah respondentů bych rád uvedl názor specialistky magistry Moniky 

Farkašové, absolventky Ústavu romologických štúdií na Univerzitě Konštantína filozofa 

v Nitre, která souhlasila s uvedením jména své osobnosti: 

                                                 
11

 Toto vyjádření studenta je velmi zajímavé. Oproti němu stojí vyjádření reţiséra filmu Zatajené dopisy Tomáše 

Kučery, který se na jedné z besed o filmu vyjádřil, ţe právě schopnost sebereflexe Miroslav Dědič nemá. Také 

Barbora Šebová v rozhovoru s Dědičem ve filmu ho doslova tlačila, aby se vyjádřil, zda jeho rozhodnutí byla 

správná… (jb).  



 

153 

 

Bol jedným z prvých pedagógov, ktorí sa začali venovať rómskym deťom a nevzdali sa. 

Často bez pomoci, pomocnej sieti... Bolo to veľmi - nepredstaviteľne náročné. Dnes to často 

tiež nie je ľahké, ale nedá sa to porovnávať ani v najmenšom. Množstvo organizácií, 

inštitúcií, pomáhajúcich profesií, projektov, grantov atd., nestačí, a úsilie presadzovať 

ľudské práva je často iba ideou. Kto dnes z Rómov v mestských častiach, kde žijú, v 

osadách a i. má niečo z toho, že niekto sa prezentuje ako obhájca práv Rómov, výskumník, 

či pomáhajúci pracovník a pod., keď medzi nimi priamo nežije, nepomáha im v 

každodennej realite, dlhodobo? Pán Dedič to dosiahol. Dole klobúk. Nebol len teoretik ale 

aj praktik a humanista. Svoju prácu bral veľmi zodpovedne. 

  
V návaznosti na výše poloţenou otázku o filmu jako zdroji hlubších informací o ţivotních příbězích 

pedagogů a andragogů jsme dvacátou druhou otázku věnovali názorům na film Kdo se bojí, utíká, 

natočeného nedávno zesnulým reţisérem Dušanem Kleinem v roce 1986 na základě knihy Josefa 

Pohla s názvem Na cikánské stezce, jehoţ hrdinou je vlastně Miroslav Dědič, pod pseudonymem 

Dudek: 

 
22) Napište prosím malou úvahu o tom, jak na Vás zapůsobil film  Kdo se bojí, utíká a zdali a v 

čem je moţno jej vyuţít jako inspiraci k výchovné práci sociálního pedagoga či andragoga. 
 

Film má výstiţný názov. Napriek tomu, aké ťaţké podmienky, okolnosti boli, a bola to náročná práca, 

pán Dedič sa nevzdával. Dokázal si získať doveru a lásku detí, ktoré ho aj jako dospelí stále radi 

navštevujú a spomínajú na neho len v dobrom. Odváţil sa komunikovať aj s dospelými, rodičmi detí a 

inými ľuďmi v prospech detí. To, čo pán Dedič v tej dobe (za komunizmu, vydanie zákona o trvalom 

usídlení kočujúcich osob a pod.), svojím výchovným a vzdelávacím úsilím dosiahol v práci s romskými 

deťmi je obdivuhodné. Pre Rómov, ich ďalší rozvoj to bol veľký krok dopredu. (Mgr. Monika 

Farkašová). 

 

 

 
 
 
 
je to potvrzení ţe lze měnit svět praktikováním bible a zdravého rozumu 
 

Učitel byl chudák... neměli ho lidé rádi, ale postupně si ho velmi oblíbili a vzali ho k sobě do rodiny 

Na konci jsem brečela... bylo to velmi dojemné, jak umřel ten romský kluk při střelbě 😥😥 
12

 

Určitě zapůsobil, protoţe objasnil romskou problematiku a ukázal dobu, se kterou jsem se nikdy 
nesetkala 

Silně 

Velmi zdařilé dílo, které navádí k dalšímu zájmu o problematiku 

Moc se film líbil, nic se nemá lámat přes koleno, pak to můţe fungovat. 

Byl jiný, neţ Zatajené dopisy 

                                                 
12

 Byl zraněn, uzdravil se (jb). 



 

154 

 

Výchova a práce se sociálně vyloučenými, je tam patrná i práce s dospělými 

Film byl zajímavý v tom, ţe upozornil na osobnost p. Dědiče. Ukazuje, ţe je nutné seznámit se se 
všemi okolnostmi případu 

Tento film mě bohuţel moc nezaujal, nicméně je zaloţen na stejném vztahu k dětem jako Zatajené 
dopisy 

Pan učitel v tomto filmu je člověk s dobrým srdcem, který chtěl pomoct romským dětem k základnímu 
vzdělání i přes všechny obtíţné překáţky, které ho při této snaze potkali. Soc. pedagog či andragog 
můţe čerpat hlavně z toho, ţe je potřeba poznat a pochopit kulturu vzdělávaných lidí. 

Pro práci soc. pedagoga je přínosem v ukázce toho, ţe výchova a vzdělávání má u romských dětí svá 
specifika. Andragogickým byla ukázka nutnosti komunikace s rodiči dětí 

Film je příjemný zdroj informací a modelových ţivotních situací. Jako andragog teď chápu význam 
spolupráce pedagogiky a andragogiky jako vztahu dítě a rodič, kdy pro úspěch jednoho i druhého je 
třeba podpora obou faktorů. 

Myslím, ţe pro laika je to docela přínosné, jaká byla tenkrát doba a přístup k Romům. 

Rozhodně lze tento film, i kdyţ se jedná o hraný film upravený scénářem, pouţít jako inspiraci k práci 
sociálního pedagoga či andragoga. Hlavní hrdina působil motivačně nejen na děti, ale i na jejich 
rodiče, příbuzné i další osoby zde vystupující v pozitivním smyslu, ţe se více dokáţe milým slovem a 
pomocí. 

Kdo se bojí, utíká je moţno vyuţít jako inspiraci k výchovné práci i k práci pedagogické. Je zde 
ukázáno, jak se má přistupovat k dětem a jak k nim hledat cestu 

Ve filmu je aspekt pedagogický při práci s dětmi a aspekt andragogický, při práci učitele s rodiči- 

Ano, je inspirativní, protoţe nám ukazuje, ţe nemáme hned práci vzdávat po prvním neúspěchu. 

Byl skvělý, vypovídající a inspirativní 

Ukazuje, jak Romové ţijí a přemýšlí. 

Neviděla jsem jej. 

Byl jiný, neţ Zatajené dopisy 

Pedagog, vystupující v daném filmu, měl odvahu a nevzdal své snaţení, i kdyţ mnozí by to jiţ dávno 
vzdali 

Je moţné ho vyuţít jako příklad 

Vytrvalost, láska k lidem. 

Film vykresloval dobu a lze jej vyuţít pro představu jednoho pohledu na práci s menšinovými 
skupinami, jak z pohledu práce s dětmi, tak při práci s jejich rodiči. 

Film byl natočen hezkým vyprávěcím způsobem o jisté době a přístupu mladého pedagoga k otázce 
vzdělávání dětí i jejich rodičů. 

z filmu jsem měla dvojitý pocit. Na jedné straně jsem viděla člověka, který se snaţil vzdělávat romské 
děti a na druhé straně z mého pohledu nedostatečně komunikoval s rodiči těch dětí. 

Nezapůsobil 

Ţe se snaţil namotivovat ţáky k učení - hlavně muzikou, snaţil se najít něco společného a vyuţít to 
pro získání autority, aby mohl učit základní vzdělání 

Informačně 

Ve filmu jsou obrazně aplikované metody přístupu učitele k dětem romské národnosti, které se od 
extrémně negativního přístupu ze strany dětí i rodičů vyvinul k velmi pozitivnímu vztahu. 

Má smysl zkoušet boj, i kdyţ se zdá, ţe ne předem ztracený boj 

Jiţ odpověď předchozí, navíc pro mne bylo překvapující, ţe děti neměly vůbec ţádný kontakt s rodiči - 
rozumím proč, avšak velmi obtíţné z pohledu dítěte 

Určitě velmi působivé téma i pro práci andragoga. 

Byl působivý, i přes počáteční nedůvěru se sblíţil s Romy a nakonec jim dovedl v jejich situaci pomoci. 

Objektivní popis reality 

Dobře zpracovaná realita 50. let 
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Stejně jako film Zatajené dopisy dává film  Kdo se bojí, utíká ucelený obraz o dané problematice a 
napomáhá divákovi k jeho pochopení a utvoření si vlastního pohledu. 

Film podává romantickou představu o působení mladého pedagoga v odloučené lokalitě. Je vhodné 
jej vyuţít jako inspiraci (ne hlavní zdroj) k výchovné práci. 

Kontroverzní film o snaze vzdělávat romské děti a dát jim šanci uspět v ţivotě lépe, neţ jejich rodiče. 

M. Dědič, jako hlavní postava filmu, inspiruje . 

Sociální andragog by se neměl bát překáţek a čelem by měl stát všem výzvám. 

Ve filmu byly ukázány některé z technik, jak zaujmout děti, ale i práce s dospělými, jak s nimi vyjít 
nebo je přesvědčit o správné věci, s velkou částí romských občanů si nakonec Miroslav Dědič vytvořil 
určitý vztah. 

Film se zabývá i tématem, kterým se zabývá andragogika, proto si myslím, ţe je moţné jej pouţít jako 
inspiraci. 

Kdo se bojí, utíká je volnou verzí, psaného díla Kvetušínská poéma 
13

 resp. ukázkou doby a 
podmínek, v nichţ Dědič působil. Z hlediska pedagogického přínosu je pro mě hodnotnější verze v 
podobě kniţního vydání. 

Film Kdo se bojí, utíká na mě zapůsobil pozitivně, dozvěděla jsem se spoustu zajímavého. 

Film Kdo se bojí, utíká,  mě překvapil  svou otevřeností a reálnou reprezentací tehdejší doby. Snaha 
mladého učitele můţe být inspirací pro novou generaci učitelů. Mohou se inspirovat i novými 
metodami, ke kterým byl učitel donucen, jelikoţ základní a klasické metody v romské osadě 
nefungovaly. 

Motivací dědí ke studiu, blízká spolupráce s nimi, důvěra k nim 

Byl to velice zajímavý a poučný film o ţivotě Romů. Měla jsem moţnost nahlédnout na jejich ţivotní 
styl a způsob jejich kočovného ţivota. 

Člověk se nemá vzdávat a " házet" lidi do jednoho pytle a nedělat si předčasné závěry a úsudky. 

Film dokáţe jednoduše a věcně nastínit dobu, ve které se odehrává. Zjednodušeně popisuje ţivot 
tehdejších Romů. Vystihuje povahu lidí, jejich postoj ke změnám. Přitom v dialozích jsou neuvěřitelně 
zachyceny filozofické otázky. 

Film byl velmi zajímavý, poukázal na sloţitost výchovy dětí z národnostních menšin. Inspiraci vidím v 
tom, ţe je potřeba přijmout dané podmínky a vyrovnat se s nimi. 

Film byl velmi hezky zpracován, logické znázornění romské kultury a těţký úděl učitele, který má 
snahu něco změnit a nevzdává se, i kdyţ jeho role není vůbec, ale vůbec jednoduchá. Určitě bych 
doporučila k výchovné práci, zařadila bych i do povinné četby pro studenty SŠ. 

Film mě zaujal právě hlavně tou postavou M. Dědiče, profesora, který je velmi vytrvalý a neoblomný. A 
i kdyţ byl na pokraji svých sil, setrval a následně se mu to po nějaké době vrátilo. Jak komunikace s 
dětmi (pedagogický pohled), tak komunikace s rodiči (andragogický pohled). 

Je výborným náhledem do romského společnosti v souvislosti se vzděláváním. 

Film znázorňuje snahu učitele o získání ţáka - zápas o člověka, také jsme mohli vidět krizi, kterou 
učitel proţíval v tomto "zapase" a ale i jeho vnitřní boj sám se sebou a pochybnosti, které musel 
překonat 

Určitě je moţné uţít poznatky z filmu. Děti jsou ovlivněny tím, v jakém prostředí ţijí. 
Ve filmu také můţeme pozorovat pedagogické metody a motivační postupy mladého učitele. 

Zapůsobil na mě především tím, ţe člověku dává moţnost větší reálné představy, jak mohly vypadat 
tehdejší podmínky, ve kterých se M. Dědič musel pohybovat, v nichţ se musel rozhodovat a ještě 
výchovně působit. 

Film je pro mě depresivní, ale také nadčasový. Ukazuje chování a povahy ve společnosti Romů. 

Zajímavý film, ukazuje moţnost vyţití alternativních přístupů ke vzdělávání. Prostřednictvím dětí lze 
ovlivnit i dospělé.  
Důleţitost důvěry mezi vzdělávajícím a vzdělávaným i napříč kulturními rozdíly 

Byl velmi krásně natočen, ale obraz Romů je zde prezentován ještě, kdyţ byli kočovní. V dnešní době 
se setkáváme spíše s Romy ţijícími ţivotem v bytech, proto se práce s nimi liší. Vyuţití je zde určitě v 
tom, ţe kdyţ dětem ze začátku nepodáváme jen informace v učebnicích, ale i něco zajímavého, jsou k 
učení nakloněny. 

                                                 
13

 Film byl natočen podle knihy Na cikánské stezce Josefa Pohla. Ale postava Dědiče byla předlohou (jb). 
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Nevzdal se, i kdyţ mu rodiče dětí házeli klacky pod nohy, tak přesto práci s romskými dětmi nevzdal. 

Učitel měl těţkou pozici, realita byla jiná neţ jeho představa. 

Působil poučně, inspirace pro práci s romskými dětmi 

I přes všechny překáţky, se kterými se při práci s dětmi setkal, setrval a naučil děti zodpovědnosti ke 
škole a ke svému ţivotu. 

Síla vůle pokračovat ve výuce romských dětí, i kdyţ o to nestály. 

Inspirativní je odhodlanost. 

Snaha za dobrou věc bojovat a nic nevzdávat. 

Hlavní hrdina (Miroslav Dědič) přistupuje k druhým lidsky, nenásilně, aby si získal jejich přízeň, 
vstupuje do jejich ţivotního prostoru s respektem k jejich kultuře a pohledu na ţivot. Z mého úhlu 
pohledu se ke druhým dokáţe hezky dostat tak, ţe se zapojí (např. hra s dětmi, kde naváţe první 
komunikaci s dětmi a dokáţe je strhnout k další spolupráci). 

Film trochu zkreslil práci p. Dědiče, přesto byl jistě inspirativním. 

Nelze vyuţít, film příliš idealizuje danou problematiku 

Film popisuje ţivotní postoj romské komunity a snahu o pedagogické působení na děti. Vyuţitelnost je 
v podobě pohledu na různé kultury a přístup k jednání nejen s touto menšinou. 

Výborný film, doporučuji. 

Přínos vidím v úspěchu alternativního přístupu učitele 

Film byl spíše dramatické (umělecké) ztvárnění, ale vystihuje vztahy v jiné komunitě, a některé odlišné 
kulturní vzorce v těchto komunitách. 

Ţe se pedagog nevzdával, bojoval, snaţil se, např. jak začal kreslit po oknech a děti se přidaly... 

Snaha pedagoga o pochopení Romů, romského ţivotního stylu, poznání jejich ţivota a snaha dostat 
se k dětem, aby je mohl vzdělávat. Odvaha autora!!! 

Líbil se mi. Obdivuji hlavního aktéra. Sama si sebe v jeho pozici nedovedu představit 

Líbí se mi snaha a odhodlanost učitele překonat těţkosti spojené s výchovou romských dětí 

Film byl někdy trošku depresivní, avšak působil zřejmě tak, jak to ve skutečnosti chodí v romské 
kultuře. Inspiraci bych vyuţila v pevné vůli učitele, který se snaţil zapojit romské děti do výchovy a 
vzdělávání. 

Film Kdo se bojí, utíká je vlastně film o mladém učiteli, jenţ se rozhodne jít učit do romské komunity, 
kde vyučování prakticky neznali. Je zajímavé, jak bylo poukázáno na metody, jak přimět děti k učení - 
zájem, hry, apod. 

Z mého pohledu byl film velice objektivně a otevřeně natočen, chtěl poukázat na veškerou 
problematiku doby a systému. 

Film ukazuje odlišnou potřebu romských ţáků od role učitele oproti většinové populaci. Tyto věci jsou 
aplikovatelné i dnes. Romský ţák a rodina je jedno a nelze tyto dvě věci od sebe oddělit. Učitel musí 
znát, respektovat, přijmout a pracovat se specifickými vlastnostmi romského ţáka. V opačném případě 
nebude výchovný proces fungovat 

Film určitě dobře zachytil smýšlení romských obyvatel, dokázal věrně zobrazit jejich typické chování a 
soudrţnost, odmítání vzdělání. Soc. pedagog by se ve své osvětové práci měl zaměřit také na práci s 
dospělými!!!! 

Jako autentická retrospektivní sonda do let počáteční učitelské kariéry významného českého 
(sociálního) pedagoga 20. století. Snímek je moţno vyuţít jako precedens pro budoucí sociální 
pedagogy, andragogy, jelikoţ zobrazuje mnoho edukačních (potaţmo i reedukačních) metod a 
postupů práce se sociálně vyloučenými rodinami (dětmi i jejich rodiči) romského etnika/minority. 

Ve filmu bylo velice zdařile zachyceno stereotypní chování romského etnika - byť jej v dnešní době 
spatřujeme v lehce pozměněné podobě, coţ je dle mého názoru ovlivněno historickým kontextem. 
Domnívám se tedy, ţe film je jednak dobrou edukační pomůckou pro nově začínající sociální 
pedagogy, a to i pro čerpání inspirace pro přímou práci s romskými dětmi a mládeţí, ale ve své 
podstatě i s rodinou jako celkem. 

Film na mě zapůsobil pozitivně. Jako inspiraci vyuţít lze - nevzdávat se při prvním problému 

Silně na mě působila osobnost učitele. Jeho vytrvalost, zanícení pro věc, zájem o děti. Zkoušel si 
získat zájem dětí přes sport, hudbu a to si myslím, ţe je ona inspirace. Najít k dětem cestu přes to, co 
je zajímá, přes to, co potřebují. 
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Ukázka toho, ţe kdyţ se chce, jde vše. 

Člověk by měl brát v úvahu všechny faktory okolo 

Film mě upoutal od samého počátku, velkou snahou a odhodláním pana učitele, tím, jak vyučoval 

Bohuţel dnešní doba klade na učitele úplně jiné poţadavky, neţ v době Dědiče 

Zde je vidět, ţe pokud se s nimi pracuje, jde to 

Ano, chtěl ovlivnit děti ve škole, avšak se mu to příliš nepovedlo, jelikoţ mu pět rodin zůstalo a čtyři 
utekly 

Film byl zajímavý, inspirující. Vyuţít se daly praktiky učitele 

K pohledu na romskou výchovu 

Ano, je to velká inspirace pro další práci s romskými dětmi a s jejich rodiči,pochopit jejich chování 

Nevzdávají se ti, co se snaţí o změnu. 

Inspirace, člověk má být odhodlaný a vydrţet ve svých postojích a názorech, tolerance 

Velmi emotivně. Některé metody práce s dětmi i dospělými jsou stále aplikovatelné i v této době 

Tento film je moţné vyuţít jako inspiraci k výchovné práci, příklad toho, jak to opravdu v romské 
komunitě vypadá a jak to tam chodí 

Zapůsobil na mě, ţe pedagog nevzdal první neúspěchy a postupně si děti získával na svou stranu a 
postupně v nich probudil zájem naučit se číst, psát a počítat. 

Lze jej zaručeně vyuţít k výchovné práci, je to velmi zajímavý materiál. 

Odvaha a nadšení pana učitele. Ohromující výsledky s romskými dětmi. 

Zapůsobil na mne hlavně pan učitel, který se velmi snaţil, nikoho neodsuzoval a vymýšlel neustále 
nové metody, jak zaujmout a naučit. Nejvíce jsem se zamýšlela nad těmito větami : "Vy máte svůj svět 
my svůj. Vy nám říkáte, ţe ten Váš je správný, ale také kradete a lţete." Podle mě ţijeme společně a 
musíme se nějak shodnout. 

Film mám velmi rád. Myslím, ţe dostatečně věrně zobrazuje skutečnost, jaká v Květušíně byla a navíc 
s výborným hereckým obsazením. Rozhodně je velkým přínosem pro pedagogy, kdy hlavním 
posláním je, ţe kdyţ je někdo vytrvalý a nevzdává se, tak to přinese výsledky. 

Na filmu velmi oceňuji, jak důvěryhodně zobrazuje tehdejší realitu. Působí na mě velmi poučně a 
realisticky. Nutí člověka k zamyšlení nad tehdejší dobou a situací, která byla. Film by mohl slouţit jako 
inspirace k jakémukoliv povolání, týkajícího se pedagogiky. 

Určitě ano. Kdyţ se chce, všechno jde. 

Film je dobrým příkladem přístupu pana Dědiče a velkým zdrojem inspirace při práci s romskými 
dětmi. 

Film byl poučný a dokázal upoutat, je moţné ho pouţívat jako inspiraci pro vzdělávání 

Ţe je důleţitá láska k dětem a vytrvalost a tolerance. 

Film vycházel z knihy Květušínská poéma, byl její předlohou. 
14

 Knihu lze vyuţít jako inspiraci k 
výchovné práci, proto také film je moţno brát takto. 

Film se mi líbil.Pomůţe nahlédnout do mentality romů.A to určitě pomůţe k jejich pochopení. 

V tomto filmu je ukázáno jak dědi dobrým přístupem můţe člověk změnit a vychovat a udělat z nich 
vzdělané a poctivé lidi. 

Líbila se mi ukázka ze ţivota romské komunity. Jejich zvyky, tradice, výchova dětí, souţití. 
Zároveň se mi líbil boj pana učitele, získat romské děti pro výuku a vzdělávání, přes překáţky, které 
nebyly zanedbatelné. 

Film je inspirativní, akorát není to jak kniha Květušínská poema. 100% se jde inspirovat, jak děti 
inspiroval k učení. 

Ukazuje to, jak je důleţitá při práci s dětmi láska, vytrvalost a tolerance. 

                                                 
14

 Scénář byl zpracován podle knihy Josefa Pohla Na cikánské stezce. Ale učitel představuje Miroslava Dědiče. 
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Tento film byl ztvárněn na základě knihy "Květušínská poema". 
15

 V určitých pasáţích se od knihy 
odlišuje, ale vystihuje podstatu jeho působení. Popisuje tam, jak Miroslav Dědič dokázal motivovat 
romské dědi k učení. Film byl velmi pěkně ztvárnit a ukazuje tam Dědiče vyzdvihuje tam Dědičovu 
osobnost a mnohé čeho dosáhl při edukaci romských ţáků. 

Film jsem viděla poprvé a určitě na mě zapůsobil lépe, neţ film Zatajené dopisy. 

Vyděsilo mě prostředí, ve kterém Romové vyrůstají 

Film Kdo se bojí, utíká  se mi líbil, zapůsobil na mě uţ při prvním zhlédnutí. Bylo to pro mě zároveň 
první neosobní setkání s osobností Miroslava Dědiče. Ale bylo to setkání velmi zajímavé a motivující. 
Proto by tento film měl být motivací i inspirací, proč se hlouběji seznámit s dílem a ţivotem Miroslava 
Dědiče pro práci sociálního pedagoga nebo andragoga. 

šlo o hezké zpracování jak to funguje u romské kultury, nastínění i jejich zvyků, snaha učitele aby 
udrţel děti ve škole 

Je to abstraktní náhled na situaci Romské kultury v minulosti. 

Je inspirací jak pracovat s dětmi jejichţ kultura je od naší kultury odlišná. 

Lehce zidealizovaná podoba knihy Květušínská poema. 
16

 Nicméně pěkné přiblíţení počátků 
výchovného působení pana Dědiče. 

Je to příběh o člověku s velkým srdcem a odhodláním něco změnit k dobrému. Snaha ukázat, ţe s 
láskou, vytrvalostí a pílí se dá i nemoţné změnit. 

Zapůsobil na mě rozporuplně. Nejsem si úplně jistá, jestli se dá vyuţít k výchovné práci. Byl to pro mě 
jen další film o tom, jak jsou Romové nepřizpůsobiví. 

Film nám ukázal jinou - ne tak viděnou - stránku Romů a jejich kulturu. Mně osobně o jejich kultuře 
něco naučil. Ovšem musím říci, ţe téma, jeţ se týká vzdělávání Romů, je stále velmi aktuální. I kdyţ 
nemám s jejich vzděláváním ţádné zkušenosti, řekla bych, ţe je velmi obtíţné Romy učit a přetvářet k 
obrazu svému, navíc kdyţ nemají podporu své rodiny, komunity. 

Film je stejný jako kniha Květušímská poema. Ano, jde jej vyuţít jako inspiraci pro práci sociálního 
pedagoga i andragoga. Protoţe pan Dědič vychovával a učil děti, ale cesta k dětem vedla přes jejich 
rodiče. 

 

Film Kdo se bojí utíká vyvolává srovnání se Zatajenými dopisy. Podívejme se na názory studentů – 

respondentů na tento dokumentární film z roku 2015: 

23) Napište prosím malou úvahu o tom, jak na Vás zapůsobil dokumentární film Zatajené dopisy. 
 

Vykresluje osobnosť pána Dediča zámerne negatívne a často je prezentovaný na školách a rôznych 
miestach ako jediný zdroj informácií o práci pána Dediča, ktorý je akoby zodpovedný za všetko, čo sa 
dialo, bez zohladnenia kontextu, okolností, podmienok daného reţimu, úsilia o dobro detí na základe 
zodpovednosti a zodpovednosti iných... (Se souhlasem Mgr. Monika Farkašová) 

Multikulturní ideologický dokument, tvůrci by v padesátých letech byli aktivističtí svazáci jako řemen ... 

Působil negativně… Dědič neměl brát dopisy od rodičů pro děti. Měl jim je nechávat 

Velmi negativně... rodiče by měli mít permanentní styk se svými dětmi 

Zpočátku jsem film vnímala velmi negativně, poté s odstupem času jsem si uvědomila význam a práci 
Miroslava Dědiče, který věnoval svůj čas a elán práci s romskými dětmi 

špatně 

Zkresleně, citově zabarvené 

Dědič tam je vykreslený v dost špatném světle. Ve filmu se mi moc líbilo setkání M. Dědiče a jeho 
ţáků 

Zprvu jsem litoval děti a rodiče, poznal jsem, ţe skutečnost je jiná. 

Měl by se na něj podívat kaţdý. Ţe se nemají všichni házet do jednoho pytle 

Nejdříve mi dal velice negativní pohled na celou situaci. Člověk by neměl hodnotit situaci jen na 
základě jednoho zdroje, na druhou stranu zviditelnil toto téma 

                                                 
15

 Film byl natočen podle knihy Na cikánské stezce Josefa Pohla (jb) 
16

 Film byl natočen podle knihy Na cikánské stezce Josefa Pohla (jb) 
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Silně emotivní, podsouvá názory a hodnocení 

Tento film se mi moc líbil. Líbilo se mi podání Barbory Šebové a výklad malé Karolínky, která společně 
s Barborou Šebovou procházely dokumenty o Květušínské škole, fotografie a nakonec osobní setkání 
s aktéry filmu 

Dojemný příběh dětí a rodin, které byly odloučeny, ale za účelem jejich dobrého vzdělání a přínosu k 
dalšímu ţivotu. Dokument zaujat proti p. Dědičovi, zaměřen na rodinné pouto, ne na objektivní 
posouzení práce p. Dědiče. 

Po prvním zhlédnutí bez znalosti celého příběhu velmi emotivně a hlavně neukázalo práci Dědiče 
objektivně. 

Film na mě působil manipulativně a neobjektivně. 

Paní Šebová určitě není kompetentní k natočení takovéhoto snímku. 

Příběh, zpodobněný v tomto dokumentu, má silný emocionální náboj. Je inspirací pro práci pedagoga i 
andragoga. Etika zpracování autorky výzkumu je odsouzeníhodná. 

Film na mě působí jako snaha ukázat Miroslava Dědiče ve špatném světle. Přijde mi to, jako by se 
autorka práce pokoušela o konfrontaci, coţ se jí dle mého názoru nepovedlo. Samy děti, které tuto 
školu absolvovaly, mají Dědiče rády a mluví o tomto období jako o nejšťastnějším v jejich ţivotě. 

Zatajené dopisy na mě zapůsobily velmi rozpačitě. Na jednu stranu obdivuji pana Dědiče za to, co pro 
ty děti udělal, ale na druhé jim vzal rodiče. Z pohledu mého mi to přijde velmi líto, protoţe kdy uţ 
potřebujeme více rodiče neţ v dětství. 

Film je ukázkou toho, jak lze manipulovat s publikem. Vytáhnout, či přímo překroutit některá fakta a 
jiné skutečnosti upozadit, či vůbec neuveřejnit. 

Jednostranná práce, snaha o kritiku, nezabývala se příliš druhou stranou mince. 

Tam pořád nemám jednoznačný názor 

Kladně i záporně. 

Hodně jsem se zamýšlela nad tím, v jak moc velkém rozporu bylo odebírat děti od rodičů vs. skvělá 
myšlenka o vzdělávání Romů a zabránění tak negativním vlivům právě těch daných rodičů, od kterých 
děti byly víceméně izolovány. 

Spíše negativně. Jedná se totiţ o jednostranný a často manipulativní pohled na celý projekt. 

Měl by se na něj podívat kaţdý. Ţe se nemají všichni házet do jednoho pytle 

Velmi dobře nastínil danou problematiku 

Rozporuplně 

Cítila jsem z ní křivdu, kterou v sobě nesla autorka 

Film Zatajené dopisy se zaměřil na jednu kontroverzní skutečnost v práci Miroslava Dědiče, proto je 
moţné se domnívat, ţe tím cíleně poškozuje jeho směr pedagogického působení a jeho dobrý záměr. 

Film na mě působil kriticky a jednostranně. 

Cílem autorky bylo ukázat i stinné stránky tehdejší práce pana Dědiče. 

Zapůsobil na mě jeho snahou o objektivitu 

Působil velmi dobře, nepřišel mi zaujatý, byl tam i Dědič, který nic nepopíral. Líbilo se mi to 

Emočně 

Nejasné, zda bylo dobře, ţe odebrali děti rodičům, ale otázka, zda lze nějak jinak převychovat 

Velmi emotivně - děti (dnes dospělí), jak pláčou nad dopisy, přesto Dědiče neshodili.. 

Kriticky zmíněné téma, kde měli moţnost výpovědi všichni, jichţ se téma dotýkalo 

Velmi působivé, ale ztotoţňuji se s názorem, ţe je nepřípustné, byť z ušlechtilých důvodů, bránit 
dětem v kontaktu s rodiči. 

Velmi emocionální dílo 

Vyvolal ve mě rozkol 

Dokument mne velice zaujal, ale zároveň otevřel prostor pro otázky. 

Zatajené dopisy se snaţí podat obraz o osobě M. Dědiče s ohledem i na některé stinné stránky jeho 
působení. 
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Lítost nad nedoceněním pg. působení M. Dědiče. 

Velmi rozporuplně. 

Rozporuplně 

Hrál hodně na city 

Zaujalo mě, ţe na projektu pracovala vnučka Kotlára, tedy dítěte, které přímo chodilo do Květušínské 
školy. Moţná bylo aţ příliš vyjádřeno, jak děti nedostávaly své dopisy, ale moţná byl opomenut hlavní 
důvod, proč tomu tak bylo. Jiţ samotným názvem dokumentu. 

Dokument podává potřebné informace, ale neprezentuje problematiku z více úhlů. Nahliţení je 
poněkud jednostranné a vytrţeno z kontextu. 

Zatajené dopisy stavěly do neutrálního světla všechny zúčastněné, vyzdvihovalo touhu malého dítěte 
po poznání osudu svých předků, stejně tak jako rozhodnost ohledně vlastní budoucnosti. 

Film Zatajené dopisy se mi moc nelíbil, protoţe po přečtení knihy Květušínská poema mi přijde hodně 
zkreslený. 

Kontroverzní téma zde bylo vystiţeno objektivně, jelikoţ se v dokumentu objevily autentické scénáře a 
reální ţáci z tehdejšího Květušína. Reakce ţáků (nyní uţ dospělých lidí) byly víceméně kladné a 
celkový průběh velmi emotivní. 

Velmi emotivní a inspirativní. Jak učitel, tak děti, to měli v té době velmi těţké 

Film Zatajené dopisy na mě zapůsobil spíše negativně. Paní Šebová se zaměřila pouze na dopisy, 
které pan Dědič před dětmi zatajil, kvůli tomu, aby dopisy od rodičů, kteří většinou děti přemlouvali, 
aby ze školy utekly, nezkazily jeho pedagogické působení, kterého se mu podařilo do té doby 
dosáhnout. 

Mela jsem smíšené pocity… jako projekt mladé studentky byl skvěle zpracovaný, jen příspěvek 
B.Šebové nebyl objektivní 

Jako zajímavý příběh o socialistických křivdách. 

Zatajené dopisy mne zaujaly, ale zároveň se mi nelíbil ten jednostranný pohled výzkumnice a 
zesměšňování a zneuctění práce M. Dědiče. 

Kvalitně, nicméně některé informace jsou vytrţeny z kontextu. 

Dokument mi přiblíţil část z knihy Kvetušínská poema, na základě knihy jsem však uţ mela vytvořen 
svůj pohled a názor i na téma Zatajených dopisů 

Film mne bavil. Nebylo však ve filmu vše řečeno. 

Po přečtení Květušínské poemy mám pocit, ţe autor dokumentu o Miroslavu Dědičovi a jeho práci ji 
nečetl. Vyzdvihuje jednu věc, pouze z jednoho pohledu a opomíjí souvislosti daných situací i hlavní 
sociálně pedagogický cíl. 

Film na mě zapůsobil, aţ do té doby neţ jsem si přečetla knihu Květušinská poema. Nelíbí se mi, ţe 
se jeho záměr nazývá experimentem. 

Tento film bych hodnotila slovy "kdo chce psa bít, hůl si vţdy najde". 

Byl z mého pohledu dosti kritický k práci pana Dědiče. 

Bylo by podle mě těţké se rozhodnout,  komu dám přednost - rodičům nebo škole. 

Byla jsem mile překvapená 

Díky zatajeným dopisům měli děti lepší vzdělání, stali se z nich učitelé, vychovatelé.... 

Bývalí ţáci se vyjadřují, ţe bylo pro ně přínosem chodit do školy. Kdyby zůstali doma, neměli by práci 
a vzdělání. 

Citově zabarvené - odloučení dětí od rodičů. 

Dokumentární film se mi zdá zaměřen spíše negativisticky, coţ se mi nelíbí s ohledem na celkovou 
práci Miroslava Dědiče. 

Film mě inspiroval k tomu, abych hledala další informace k tématu. 

Dokumentuje určité osoby v určitém čase 

Popisuje realitu bez objektivního posouzení reálných problémů společnosti a jedinců. Film se přiklání k 
současnému přístupu, který se snaţí ti, kteří školou prošli, popsat v pozitivním světle. Ale není tomu 
věnovaná dostatečná pozornost. 

Některé informace mohou být zkresleny. Pokud nepředával dětem dopisy od rodičů, je třeba vědět 
proč, co je za tím. 
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Připadal mi spíše jednostranný a osobní ze strany výzkumníka. 

Smutně. 

Rozpačitě, nelíbil se mi vlastní takřka vyhraněný postoj autorky výzkumu. 

Pohled byl zkreslený neobjektivním výzkumem 

Film na mě působil zcela autenticky, vtáhl mě do děje. 

Smutné. Jelikoţ dopisy mladých dětí, nebyly nikdy odeslány, tam kde měly přijít. 

Příběh mladé studentky Karolínky byl velice poutavě natočen i pro diváky, kteří nemají zcela přehled o 
Miroslavu Dědičovi a jeho tvorbě. Představitelé a studenti z Květušína od srdce vyprávějí a vzpomínají 
na převratnou dobu jejich dětství, a hlavně na pana učitele Dědiče. 

Film se odehrál v době, kterou jsem nezaţila. Věci, které tehdy byly moţné, jsou dnes nemyslitelné. 
Ačkoli jsou momenty, které vyvolávají v člověku negativní pocity, těţko říct, zda je na místě kritika, 
nebo jen přijetí a poučení se. Společnost prochází vývojem a ten není vţdy pozitivní, ale stále je to 
vývoj, který někam vede a i negativní události jsou jeho součástí. I kdyţ se dotýkají a ovlivňují 
konkrétní lidi. 

Rozporně, v dnešní době je poštovní tajemství dokonce trestné... 

Upřímně, trochu rozpačitý dojem kvůli ambivalentnímu podání osoby a díla Miroslava Dědiče, které 
dokumentární snímek neprezentuje zrovna v nejzářivějším světle, nýbrţ jako kontroverzní osobu, 
která stála za stejně sporným "sociálním experimentem", coţ je poněkud zkreslující (a místy i 
nekorektní) pohled na věc. 

Smíšené pocity 

Film Zatajené dopisy je dle mého názoru velmi zdařilá dokumentaristická práce, která přibliţuje 
řekněme i odvrácenou stranu "Květušínského experimentu". Myslím si, ţe pokud chceme působení 
pana Dědiče opravdu objektivně posoudit, musíme kalkulovat i s tématem, které bylo v rámci 
dokumentu a práce výzkumnice nastíněno. Jako mínus dokumentu shledávám zejména to, ţe 
rozhovory byly natočeny pouze s malým počtem "Květušínských dětí" - bylo by zajímavé vidět, jak 
celou záleţitost vnímají i ostatní ţáci. 

Ve filmu mi chyběl názor dětí, které ve škole být nechtěly, pan Dědič v sobě řešil, zda zatajení dopisů 
bylo správné 

Zatajené dopisy mi nadhodily téma k přemýšlení. Máme právo zasahovat do ţivota ostatních lidí, tím 
způsobem, jak to dělal Miroslav Dědič??? Ţe oddělíme děti od rodin, zatajíme jim dopisy od rodičů, 
necháme je v nejistotě ohledně lásky rodičů.... Z mého pohledu nemáme právo soudit. Pan Dědič 
vyřešil situace podle svého nejlepšího vědomí a stál si za tím. To je podle mě hodné uznání.  
Nemáme právo kritizovat, jen pozorovat, poučit se. 

Jsem ráda, ţe jsem film viděla. Myslím, ţe by se dokument měl pouštět i ve školách. 

Nutí k zamyšlení 

Úzkost zpočátku, poté obdiv nad prací pana Dědiče 

Emociální rovinou jsem byla velice zasaţena, ovšem znala jsem i jiné skutečnosti, které autorka vůbec 
neuvádí 

Obohatil mé informace 

Nádherný dokument, ano zaujal mě velice 

Barvitě, získal jsem rozpolcené dojmy, různorodě 

Jednostranný pohled paní Šebové 

Obohacující pohled 

Hodně mi dal do ţivota, předtím jsem neuvaţovala o různých věcech.... 

Dobrý úmysl, stavění do špatného světla. 

Dojemně 

Spousta emocí, ale na mě to působilo jako očernění práce pana Dědiče, neţ zaslouţené vyzdviţení 
pozitiv jeho práce 

Nikdy předtím jsem se s dokumentárním filmem nesetkala, velmi na mě pozitivně zapůsobil,několikrát 
jsem ho viděla,vţdy jsem tam našla nové postřehy, setkání bývalých ţáků a vzpomínky na dobu,kdy 
se romské děti začaly vzdělávat a jaká to pro ně byla těţká doba 

Pocity jsou rozporuplné. 
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Jak jsem uţ říkala, musela to být těţká doba, i kdyţ se to tak nejevilo, bylo to jedno z nejlepších věcí 
pro děti.. i přes násilné odjímání od matky 

Zapůsobil rozporuplně. 

Já osobně si myslím, ţe to byla dobrá myšlenka, protoţe si tam byli všichni rovni a necítili se tam nijak 
špatně či diskriminačně. 
Avšak z pohledu matky s tím souhlasit nemohu, protoţe ten smutek z odloučení musel být hrozný. 

Film Zatajené dopisy osobně vnímám poněkud kriticky, zejména z důvodu zaměření se pouze na fakt 
zatajování několika dopisů. Bylo to však velmi, velmi jednostranně zaměřené a zdaleka film nevystihl 
hlavní potíţe a překáţky, které musel Miroslav Dědič překonávat. 

Zatajené dopisy zobrazují jen málo ze skutečnosti, která tehdy byla. Vystupuje v něm dle mého názoru 
málo studentů, hodně pasáţí je hodně kritických. Naopak se mi líbí vlastní promluvy pana Dědiče. 

Dokument není objektivní. 

Zatajené dopisy jsou biografickým zpracováním, nicméně jsou dost jednostranně a bulvárně 
zaměřeny. Zpočátku ve mě film vyvolal hodně hněvu, ale protoţe je to podané tak jednostranně, po 
získání dalších informací se zdá aţ příliš osekaný. 

Tak trochu jednostranně, nemyslím si ţe byl objektivní a bral problém do hloubky 

Jednostranný pohled vytrţený z kontextu 

Velmi negativně, vzhledem k jednání paní redaktorky k panu Dědičovi. 

Zapůsobil na mě spíše negativně, nesouhlasím s kritikou pana Dědiče. 

Myslím si, ţe tento film není úplně objektivní. Dědiče zde popisují jako člověka, který dětem nedával 
dopisy od rodičů a odebral jim je přitom je podle mě zachránil. 

První dojem byl - kontroverzní experiment. Při nastudování dalším materiálů  
např. kniha Přemysl Pitter, Miroslav Dědič - Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti aj., jsem 
přehodnotila svůj pohled. V té době neexistovaly ţádné programy, které by byly zaměřeny na podporu 
vzdělávání Romů. Není vţdy jednoduché v dnešní době posuzovat odvahu p. Dědiče. 

Negativně, nezpracoval ho podle mě profesionální reţisér ale bulvární. Nelíbilo se mi to vůbec! 

Vadí mi znevaţováni práce pana Dědiče. 

Dokument byl postaven na kritice Miroslava Dědiče, vůči tomu, ţe dětem nedával všechny dopisy od 
rodičů. Zaujala mě tam Karolínka, která zpracovávala referát o škole v Květušíně a vyprávěla, jak se k 
ní chovají ve škole. Z vyprávění dědečka, který školu v Květušíně zaţil osobně, vzhlíţí k Dědičovi jako 
k osobnosti, která výrazně přispěla k edukaci romských ţáků. 

Po třetím zhlédnutí jsem začala vnímat Miroslava Dědiče jako osobnost, která udělala vše co bylo v 
jeho silách pro romské děti. 

Tento film mi umoţnil nahlédnout do ţivota Romů, z jiného úhlu pohledu 

Zatajené dopisy na mě zapůsobily jako neobjektivní kritika určité metody Miroslava Dědiče, která je 
zcela vytrţena z kontextu. Nepřihlíţí k dobové situaci, nezabývá se více pohledy na věc. Výzkumnice 
zřejmě nezná dílo M. Dědiče do hloubky. Ovlivňuje negativně aktéry filmu a podsouvá jim své názory. 

Vytrţené z kontextu, jednostranný pohled 

Z tohoto filmu jsem měla špatné pocity. Ne ze strany Miroslava Dědiče (jeho práce), ale z postoje paní 
Šebové a jejímu negativnímu pojetí. 

Nejlíp, jak mohl. Postupovala bych stejně. 

Pro toho kdo nezná pozadí například z knih, můţe film být kotroverzní a nehumánní, v kombinaci se 
studiem z jiných zdrojů je můj pohled na práci pana Dědiče pozitivní. 

Nedostatečný počet výpovědí dětí a hlavně rodičů, kteří prošli internátní školou. Spíše povrchněji 
zpracováno. 

Snad jen jedno pořekadlo vystihuje nejlépe tuto odpověď, ţe za dobré skutky býváme po zásluze 
potrestáni. 

Zatajené dopisy na mě moc nezapůsobily. Nebylo tam dostatečně popsáno, jaký úmysl Miroslav Dědič 
měl a kolik úskalí musel překonat, aby vůbec svoji školu, posléze internát, vůbec mohl vést. V 
podstatě se v něm řešilo pouze dilema, zda děti měly dostat dopisy od svých rodičů, ale podle mého 
názoru celý projekt Miroslava Dědiče měl mnohem hlubší význam, který se ve filmu neobjevil, coţ je 
podle mě dost smutné. 
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Film Zatajené dopisy mi hodně vypověděl o Miroslavu Dědičovi a jeho praktikách. Jeho záměr byl, 
věřím, dobrý a čistý. V mnoha případech velmi přínosný, ale mohu také tvrdit, ţe určité - "násilné" - 
praktiky v odebírání dětí se mi aţ tak úplně nezamlouvaly. 

Není co psát. Je to znehodnocení práce pana Dědiče. Film na mě zapůsobil hodně negativně. 
Nesouhlasím s takovým pojetím. 

 

 

24) Je moţno vyuţít dokumentární film Zatajené dopisy jako inspiraci či poučení k výchovné práci 
sociálního pedagoga či andragoga. 
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164 

 

25) Prosím, abyste na závěr na Likertově škále vyjádřili, jak podle Vašeho soudu film 

Zatajené dopisy vyjadřuje obraz osobnosti Miroslava Dědiče (1 v pozitivním světle 

…. 5 v negativním světle) 

 
 

 

Výsledky vzešlé z otázek na posouzení negativního či pozitivního obrazu osobnosti Miroslava 

Dědiče ukazují podle našeho soudu velkou rozporuplnost v dojmu ze zhlédnutí filmu Zatajené 

dopisy. 18 studentů (10 %) konstatovalo, ţe film ukázal tohoto sociálního pedagoga 

v pozitivním světle. Ve spíše pozitivním světle jej ohodnotilo 31 (16 %) studentů. 

Rozporuplnost filmu ukazuje to, ţe 72 (38 %) studentů svůj postoj nemohlo posoudit… 121 

z celkových 190 studentů však uvedlo, ţe film Zatajené dopisy vrhal na osobnost Miroslava 

Dědiče spíše negativní či negativní světlo. Tento výsledek koresponduje i s výpověďmi 

studentů výše uvedenými, kdy většina z nich uvádí, ţe film se snaţí posuzovat práci 

Miroslava Dědiče zejména v negativním světle a hodnotit ji z hlediska dnešního pohledu na 

lidská práva.  

 

ZÁVĚR 

 

Uţ název, kterým jsme prezentovali náš text a naše úvahy a výzkum o osobnostech sociální 

pedagogiky a andragogiky, Obrana Dědičova, je záměrně spojením příběhu Dědičova a 

ţivotního příběhu Sokratova. Sokrates skončil svůj ţivot důstojně, věren svým zásadám 

filozofie a filozofie výchovy. Zaplatil za to svým ţivotem v roce 399 před naším letopočtem 

18; 10%

31; 16%

72; 38%

44; 23%

25; 13%

Obraz osobnosti Miroslava Dědiče

pozitivní světlo spíše pozitivní světlo nemohu posoudit spíše negativní světlo negativní světlo
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ve věku 72 let. Spojnicí ţivota Sokratova s ţivotem Miroslava Dědiče je nejenom filozofie, 

ale hlavně výchova. Jejich praktikování výchovy se stalo v historii natolik významným, 

protoţe se jednalo o výchovu na základě hlubokého poznání reality a hlubokých zákonitostí 

nejobecnějších zákonitostí ţivota člověka a jeho vývoje spojeného s vedením rodičů, učitelů, 

vychovatelů. Odvaha k těmto činům a hluboká víra ve smysl své filozofie výchovy, které se 

často neobešly bez kritiky a nespokojenosti druhých (Sokrates zaplatil ţivotem za to, ţe 

„kazil v Athénách mládeţ“, Miroslav Dědič se stal terčem kritiky v roce 2015 filmem 

Zatajené dopisy za to, ţe „porušoval lidská práva romských dětí a jejich rodičů“).  

Co bylo a je správné v ţivotním příběhu Sokrata a co bylo a také bude správné v příběhu 

Miroslava Dědiče, jsme se v této analogii snaţili ukázat i ve spolupráci se studenty, kteří své 

názory prezentovali ve formě dotazníku i vlastních úvah. V nich se ukázala hodnota filozofie 

jako základu pro reálné posouzení hodnot, které se osvědčily a zůstanou.  

Myslím, ţe právě to spojení filozofie a filozofie výchovy velmi dobře ukázala ve své úvaze na 

konci akademického roku 2021 a začátku roku 2022 studentka sociální pedagogiky 

v předmětu Filozofie a teorie výchovy Adriana Filipi. Podle našeho názoru je její vyjádření 

tak výmluvné, a vztahuje se i k našemu tématu, nazvaného Obrana Dědičova, ţe její úvahu 

uveřejníme i na závěr našeho textu:  

Samotná hodina filozofie na střední škole mi připadla nekonečná, samotná profesorka tápala 

každou hodinu, jak správně a kvalitně nám vysvětlit filozofii jako celek, jak se v ní orientovat 

a vidět v ní to hezké. Nicméně každý nejsme tak dobře chápaví a moc dobře jsem v hodinách 

nerozuměla danému výkladu a trvalo mi delší dobu porozumět pochopení filozofie. Teď na 

vysoké škole jsme se zaměřili na konkrétní představitele českých zástupců, jimiž jsou Pitter a 

Dědič a rázem mi přišlo toto téma zajímavější. Když jsme pozorovali filmy, mnohé si o nich 

řekli a hlavně čím se zasloužili o úctu a uznání v tomto odvětví, dodalo mi to zvláštní náboj a 

energii, dívat se na filozofii jinak. Najednou mi filozofie připadá jako obor, který pomáhá, 

vede lidstvo k lepšímu a soustředí se jen na to dobré. 
17

  

A myslím, ţe není na škodu uvést ještě jednu ze seminárních prací jako celek studentky 

sociální pedagogiky Vanessy Valkovičové z akademického roku 2021/2022 na toto téma:  

 

 

                                                 
17

 FILIPI, Adriana. 2022. Láska k moudrosti. Úvaha v rámci předmětu Filozofie a teorie výchovy, vedeného 

Jaroslavem Balvínem v akademickém roku 2021/2022. UTB Zlín. 
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VALKOVIČOVÁ VANESSA 

Téma: ÚVAHA O FILOSOFII 
18

 

Člověk by chtěl ve světě uspět, prosadit se, najít prostor pro své uplatnění, ale jak moc, co si 

přejeme, souvisí s našimi vrozenými predispozicemi a prostředím? Východiskem k uspění ve 

světě je pro člověka jeho vlastní rozum, schopnost myslet a postavit se novým výzvám, tázat 

se a hledat pravdu na své otázky v neustále měnícím světě. 

Nevybíráme si, komu se narodíme, kde se narodíme, jakou budeme mít barvu pleti, a přece 

jen jsme všichni stejní, jsme lidé, kteří chtějí ţít úspěšný ţivot. Kaţdý by měl mít nárok na 

rovnou šanci ve společenském uplatnění, vzdělání, a to bez ohledu na jeho národnost či 

z jakého prostředí pochází. 

Kdyţ jsem byla malá, mohlo mi být tak osm let, moje maminka pracovala v dětském domově 

a brala vţdy o víkendu domů romské děti. S rodiči a dětmi jsme chodili na procházky, do 

nákupního centra, do zoo a podnikali jsme další různé aktivity. Děti jsem v ţádném případě 

neodsuzovala, naopak jsem se na ně vţdy velmi těšila. Kaţdý se rodíme jako ,,tabula rasa“ jak 

by řekl John Lock a ovlivňuje nás pouze výchova a prostředí.  

Myslím si, ţe zde mluvíme pouze o výchově, kde je zdravý rozum, chybí předsudky. Jsem 

velmi vděčná mamince, ţe mě uţ od mládí vedla touto cestou, kde si nikdo nic nezávidí, 

neodsuzuje, ale naopak se lidé plně respektují. Maminka je mým velkým vzorem a ráda bych 

tak, jako ona, pomáhala a dělala pěkné dětství dětem v dětském domově.  

K tomu, abych mohla pracovat v dětském domově, kde je převáţná část romských dětí, je 

nutná enkulturace. Mezi hlavní epicentra patří rodina, vrstevníci a média. Je potřeba si osvojit 

jazyk, hodnoty, názory této kultury. Děti často chodívají domů, kde se učí své kultuře a poté 

se vracejí zpět do dětského domova, nechci být pro ně jen pouhou tetou, ale kamarádkou a 

rádkyní, které se mohou svěřit se vším. Vše začíná u nás dospělých, co dáme, se nám vrátí. 

Historický čin Přemysla Pittra (1895_1976) 

Byl to velmi odváţný a významný sociální pedagog, kazatel, vychovatel a pacifista. Nebál se 

jít proti systému a přes veškerý nesouhlas pomáhat dětem, které potřebovaly  pomoc a za toto 

si jej velmi váţím. Snaţil se spojovat český a německý národ, mezi nimi byla velká nenávist. 

                                                 
18

 VALKOVIČOVÁ, Vanessa. 2022. Úvaha o filosofii. Úvaha v rámci předmětu Filozofie a teorie 

výchovy, vedeného Jaroslavem Balvínem v akademickém roku 2021/2022. UTB Zlín. 
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Zaloţil Milíčův dům, kde ochraňoval všechny chudé a znevýhodněné děti společně s jeho 

ţivotní přítelkyní a spolupracovnicí Olgou Fierzovou. 

Zachránce ţidovských a německých dětí. Snaţil se o mír, odmítá válku a nenávist! Usiluje o 

souţití českého a německého národa, coţ je po válce náročné - Češi vyhánějí Němce a nemají 

s nimi slitování. 

Stal se známý svým celoţivotním vychovatelským úsilím o vytváření tolerantních 

mezilidských vztahů. Poválečná, sociální záchrana ţidovských a německých dětí. Studoval 

teologii, byl velmi náboţensky zaměřen, zaměřil se na nejchudší děti na Ţiţkově. 

Tomáš Pasák: Kdybych měl někoho navrhnout na Nobelovu cenu míru, byl by to Přemysl 

Pitter. Přemyslova myšlenka zdůrazňovala orientaci člověka na nejbliţší okolí, vztahy, 

povinnosti, na svět v němţ nachází smysl svého ţivota. 

Jeho myšlenka: usmíření národů a absolutní zákaz války. Vytrvalost, láska k dětem, 

odpovědnost, rovný vztah k příslušníkům různých národů. Spousta lidí mu měla za zlé, ţe se 

stará o německé děti, poválečná doba byla krutá. Nikdy nepřestal šířit svou ideu dobra a lásky 

bez rozdílu rasy. 

Dle mého názoru bychom si z této velké osobnosti měli vzít příklad, jako budoucí sociální 

pedagogové musíme pomáhat lidem v tíţivé situaci, kteří si nedokáţou pomoci sami a naši 

pomoc potřebují. V ţádném případě nesmíme odsuzovat, kaţdý se můţeme dostat do finanční 

tíţivé situace a pomoc jak uţ v podobě poradenství, dočasného ubytování nebo příspěvku na 

bydlení či jídlo oceníme. Jsme lidi a musíme si pomáhat, drţet pospolu. 

Miroslav Dědič a jeho pohled na výchovu 

Významný a velmi laskavý člověk, který celý svůj ţivot zasvětil práci s romskými dětmi. 

Pomohl nespočtu dětí uplatnit se ve společenském ţivotě, najít důvěru v sebe sama, dětem byl 

otcem, rádcem, kamarádem. Děti měly pocit, ţe někam patří, ţe jsou součástí velké rodiny. 

Začátky byly těţké, děti byly neposedné, nechtěly se učit, dlouho neposeděly. Učitel měl 

problém udrţet jejich pozornost a kázeň. Avšak Miroslav Dědič věděl, ţe romské děti milují 

hudbu a tanec, tak vţdy, kdyţ splnily nějaký úkol, něčemu novému se naučily, tak se za 

odměnu zpívalo a tancovalo. 

1. Píseň byla motivací k další činnosti, děti zpívaly aţ do oběda a po obědě rychle udělaly 

čtení a psaní, aby zase mohly zpívat. 

2. Dalším zázrakem byl míč, stráţce kázně ve třídě. 
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3. Housle – romské děti milují zpěv a tanec a snadno se tak  namotivují k práci. 

První úspěch nastal, kdyţ se Fery začal zajímat o provoz ţeleznice, obdivoval práci 

ţelezničářů. Fery později pomáhal vést poslušnost dětí (dětský domov, z něhoţ se škola stala) 

Velkým problémem byly dosaţené výsledky, které neodpovídaly vynaloţenému úsilí, co 

škola s obtíţemi vybudovala, rodinné prostředí hravě rozvrátilo. Řešením byly kurzy pro 

dospělé, protoţe neumí číst, psát a neuznávají školu. Nechtějí posílat děti do školy, myslí si, 

ţe jim to nebude k uţitku. Tím, ţe budou večer chodit do školy, se zničí negramotnost, je 

těţké najít učitele s touto trpělivostí jako pan Dědič. Dospělí zaváněli rumem, nemytá těla. 

Během 5 minut dospělí zlámali tuţky a povídali si, jak jsou tuţky špatné a nejde s nimi psát. 

Po půl roce zůstalo pouze 5 ţáků večerní školy. 

Musel nastat plán B a to, kdyţ na jaře Romové kaţdoročně chtěli kočovat, tak pan Dědič 

většinu z nich přemluvil, aby jim tam nechali děti ve škole, ze školy se stal, „Květušínský 

azyl“. Děti, které nezůstaly, stejně od rodičů za Dědičem utekly. Rodiče dětem posílali 

dopisy, kde jim psali, ţe školu nepotřebují, ať se vrátí domů. Dědič většinu dopisů schoval 

nebo je přepsal tak, aby si děti myslely, ţe je rodiče ve studiu podporují.  

Zde nastává otázka, dala bych své dítě Dědičovi do školy ve vizi, ţe bude mít lepší 

budoucnost? Nebo bych trvala jako matka, aby bylo se mnou doma? 

Z hlediska pedagogiky bych neváhala a chtěla bych, aby pan Dědič se mého dítka ujal a 

předal mu ty nejlepší dovednosti a vědomosti co má, ale z pohledu matky odloučit se od 

svého dítěte by pro mě bylo příliš těţké, avšak i tak bych to pro jeho dobro podstoupila.  
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dvěma sourozenci je narozena v Nitře. Dětství ovlivnily prázdninové pobyty u babičky na 

Slovensku ve vesnici Draţovce, poblíţ Nitry, kde ţila velká romská minorita. 

 

Alica Václavková. Online: 

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/28988/v%C3%A1clavkov%C3%A1_2014_dp.pdf?sequ

ence=1 
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Vedoucí: Balvín, Jaroslav  

Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá výjimečnou osobností sociální pedagogiky, 

která velkou část svého ţivota věnovala praktické i teoretické činnosti 

zaměřené na problematiku národnostních menšin (slovenské, německé), 

zejména ale na edukaci romského etnika. Sociální pedagog Miroslav Dědič je 

spjat s historicky první internátní školou pro romské děti na našem území. 

Práce je členěna do dvou základních celků. Teoretická část je zaměřena na 

stručnou historii sociální pedagogiky a její charakteristiku, zastavíme se u 

pojmu sociální pedagog a jeho ukotvení jako profese. Dále je věnována 

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/28988/v%C3%A1clavkov%C3%A1_2014_dp.pdf?sequence=1
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pozornost charakteristice multikulturalismu, filantropie, edukace romského 

etnika a především ţivotu a dílu zvoleného sociálního pedagoga. Praktická část 

je pojata jako kvalitativní výzkum na základě osobního rozhovoru s touto 

osobností. Cílem této práce je zmapování profesního vývoje tohoto sociálního 

pedagoga a vyzdviţení jeho nezastupitelného významu pro sociální pedagogiku 

v České republice. 

URI: http://hdl.handle.net/10563/28988  

Datum: 2014-01-27 

Dostupnost: Bez omezení 

Ústav: Ústav pedagogických věd 

Studijní obor: Sociální pedagogika 

Klasifikace 

závěrečné práce 

a její obhajoby: 

A34809 

 

DOC. PHDR. MGR. JAROSLAV BALVÍN, CSC. 

 

 
Jaroslav Balvín na konferenci na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitre, kde působil jako 

ředitel Ústavu romologických štúdií a docent v letech 2006 – 2011. Foto Josef Ferenc.  

http://hdl.handle.net/10563/28988
https://stag.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34809
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J. Balvín při návštěvě míst svých slovenských předků v parku zámku firmy Tonet, 2007. 

Foto Lenka Vavreková.  

Jaroslav Balvín se narodil v Jablonném v Podještědí, v blízkosti jeho rodné Stráţe pod 

Ralskem. Jak na něj působilo dětství a dospívání v této severočeské destinaci zaznamenal 

v Básnické sbírce s názvem Pláţe Stráţe (viz online www.jaroslavbalvin.eu, rubrika 

Publikace odborné, Básnická tvorba). 

Většinu ţivota profesionálně působil na různých stupních škol. Jeho hlavní odbornou 

tématikou je filozofie výchovy.  

Předkládaná část publikace se spoluautorkou Alicí Václavkovou vychází z jeho odborného 

zájmu o edukaci romských dětí a komunikaci s romskými komunitami. 

A také z osobního zaujetí profesionálním přístupem Miroslava Dědiče a Přemysla Pittra 

k edukaci dětí různých národností ve zvláštních sociálních situacích. 

Více je moţno se o ţivotě a tvorbě Jaroslava Balvína informovat na jeho webových stránkách: 

www.jaroslavbalvin.eu, v rubrikách O nás a Publikace odborná, i v jiných zdrojích 

internetových a publikačních. Dalším zdrojem informací je www.hnutir.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaroslavbalvin.eu/
http://www.jaroslavbalvin.eu/
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Miroslav Dědič a autor Jaroslav Balvín v Dobré Vodě při setkání s Dědičovou kolegyní. 

Foto Jan Grossmann 8.  srpna  2017,   9:36:30 

Názor kolegyně na práci Miroslava Dědiče je natočen ve filmu:   

KASTLOVÁ, Martina a BALVÍN, Jaroslav. Sociální pedagog Miroslav Dědič. Praha: Hnutí 

R, 2017 

Film – 1. díl. Online in www.jaroslavbalvin.eu, rubrika Publikace odborné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OcotnNgloxc&feature=youtu.be
http://www.jaroslavbalvin.eu/


 

175 

 

Chtěl bych na závěr společné publikace poděkovat spoluautorce Alici Václavkové, která 

v době její tvorby bakalářské práce velmi úzce spolupracovala s panem PhDr. 

Miroslavem Dědičem a výsledkem byla skutečně kvalitně napsaná a ohodnocená 

bakalářská práce, která se stala i základem pro naši společnou publikaci. 
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