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Práce je zaměřena na téma modelů práce s menšinami a zejména se soustřeďuje na proces 

sociálního začleňování Romů na pozadí oboru sociální pedagogika. Vliv sociální výchovy je 

klíčový aspekt z hlediska úspěšnosti procesu sociálního začleňování Romů. Vedle toho také 

nelze opomenout přístupy dalších oborů na oblast práce s menšinami. Jednoznačně ověřený 

model práce s menšinami neexistuje. Začleňování Romů je proces, který je ovlivňován mnoha 

proměnnými. Zásadním faktorem jsou vzájemné vztahy a jejich historický vývoj. Ačkoliv 

tento proces probíhá již více než 20 let, stále hledáme odpověď na úspěšnost projektů a aktivit 

zacílených na začleňování Romů. Klíčovou otázkou tedy je, na čem závisí z pohledu 

realizátorů projektů a aktivit úspěšnost práce s Romy. Pozornost výzkumu byla zaměřena na 

konkrétní přístupy, činnosti, principy apod. Průzkum poukázal na to, že existují základní 

podmínky úspěšnosti práce s Romy, a to s ohledem na sociální a kulturní kontext, který je  

u Romů specifický. Důraz na individuální přístup a komplexnost z procesu sociálního 

začleňování činí velmi náročnou oblast.  

 

Hlavní témata a oblasti řešené prací 

V teoretické části práce byla výzkumná otázka (a problematika práce s menšinami obecně) 

zasazena do kontextu současné společnosti, a to s využitím konceptů sociálních rizik  

a zranitelnosti. Významnou dimenzí úspěšnosti práce s Romy je právě reakce na vyšší 

zranitelnost této skupiny vůči sociálním rizikům, která vyplývá mj. z kontextu romství  

a vztahu majority k Romům. Porozumění tomuto kontextu napomáhá koncept sociálního 

kapitálu, jehož (ne)existence významně ovlivňuje zranitelnost a možnost vypořádat se 

současnými sociálními riziky. 

 Hledání úspěšného modelu práce s Romy bylo zároveň zasazeno do teoretického 

rámce pedagogiky a sociální práce jako klíčových pomáhajících profesí. Sociální výchova 

jako dílčí oblast pedagogiky se specificky zaměřuje na sociálně-výchovné působení ke 

zvládání životních situací. Sociální práce pak směřuje k uspokojování potřeb a dosahování 

sociální změny.  

 Vedle teoretického rámce byl pro zodpovězení výzkumné otázky sledován politický  

a institucionální kontext působení projektů a organizací zaměřených na práci s Romy. Tento 

kontext je tvořen jak vztahy majoritní společnosti k Romům, tak systémem institucí a politik, 

které usilují o sociální začleňování nebo emancipaci Romů. 
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Výzkumná otázka 

Cílem práce bylo zjistit, popsat a analyzovat na čem závisí úspěšnost práce s Romy. 

Formulace výzkumné otázky, zohledňuje požadavek zúžení, aby nedošlo ke ztrátě zacílení. Za 

tímto účelem byla položena výzkumná otázka, která tento záměr zohledňuje: Na čem závisí 

z pohledu realizátorů projektů a aktivit úspěšný model práce s Romy? 

 

Design výzkumu 

Z povahy zaměření práce a výzkumné otázky byla zvolen charakter kvalitativního výzkumu, 

kterým objevujeme a chápeme významy společenských a osobních problémů z pohledů 

jednotlivce nebo skupiny. Konkrétně byla zvolena zakotvená teorie (grounded theory), jejímž 

cílem je vytvoření teorie založené na získaných datech a její vysvětlení.  

 

Výzkumný vzorek 

Výběr respondentů byl proveden s pomocí metody snow ball. Byli osloveni odborníci (Romy 

i Neromy) se žádostí o doporučení osoby pro rozhovor. Případná rizika spojená s výběrem 

respondentů, byla minimalizována tím, že došlo k „verifikaci“ jejich praxe s dostupnými 

veřejnými informacemi o dobrých praxí, pokud to bylo možné. Klíčovým faktorem bylo 

přesvědčení odborníka či odborníků v oblasti začleňování Romů o tom, že projekt (či aktivita) 

je či není úspěšný a že realizátor projektu (aktivity) má i dostatečné zkušenosti v oblasti 

začleňování Romů. 

Výzkumný vzorek tvoří 5 respondentů. Tito respondenti spolu nikdy nespolupracovali. 

Každý pracuje v odlišném regionu. Délka rozhovoru trvala průměrně 70 až 90 minut. Každý 

rozhovor byl nahrán na záznamové zařízení a poté doslovně přepsán.  

 

Metoda sběru dat  

Základní metodou pro sběr dat byly hloubkové polostrukturované interview (in – depth 

interview). Součástí sběru dat je také popis lokality, ve které je projekt, aktivita realizována. 
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Cílem bylo vytvořit konkrétnější představu o tom, pod vlivem kterých faktorů jsou projekty či 

aktivity realizovány. 

 

Metody zpracování a analýzy dat 

Při analýze dat bylo nejdříve přistoupeno k otevřenému kódování a následně k axiálnímu 

kódování. Byly vytvářeny pojmy, které se opírají o získaná data z rozhovorů. Nejdříve byly 

identifikovány významové jednotky (sekvence), tedy části výroků z rozhovorů s respondenty, 

a k nim pak byly vytvářeny tzv. kódy.  

Po vytvoření otevřených kódů bylo přistoupeno k tzv. axiálnímu kódování. Byla 

použita forma myšlenkových map. Principem bylo najít klíčová slova či kategorie, ze kterých 

je pak možné identifikovat koncepty. Koncepty pak slouží pro formulaci určité teorie. Při 

procesu kódování byla zaměřena pozornost na konkrétní vzorce (chování, rozhodnutí, 

situace), opakování (situací, motivů, jevů), kontrasty, ale také i na časovou otázku (vývoj 

chování, situací) (Charmaz, 2006, s. 20-21).  

 

Výsledky výzkumu 

V průběhu sběru dat se ukázalo, že došlo k tzv. nasycení dat poměrně rychle. Začaly se 

poměrně často vyskytovat totožné či podobné popisy v některých kategoriích. Samozřejmě 

nebylo možné odhadnout nezbytný počet interview, ale i tak to bylo pro autora poměrně 

zásadní překvapení. S ohledem na celkový výzkumný vzorek nelze hovořit o uceleném 

výzkumu. Lze konstatovat, že rovina reprezentace v kontextu kvalitativního výzkumu nebyla 

naplněna. Na velikosti vzorku a rozsahu získaných dat není možné učinit obecné závěry – 

formulovat ucelenou teorii. To však neznamená, že získaná data nemá smysl analyzovat  

a interpretovat. 

Získaná data poskytují unikátní pohled na přístup k práci s romskou menšinou v České 

republice. Otevřenost a upřímnost respondentů poskytuje hlubší detail popisu některých 

aspektů práce s romskou menšinou. 
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Pro účely této práce a v souladu s četností výskytu jednotlivých kategorií je 

vyhodnocení výzkumu zaměřeno na následující kategorie a významné subkategorie: 

motivace, důvěra, vztah, pomáhání – a romipen/romství.  

Na důležitost vztahu v práci s romskou menšinou poukázali všichni respondenti přímo 

nebo nepřímo. Rozhovory tuto skutečnost jednoznačně potvrzují. Všichni se shodují na tom, 

že je to základní podmínka pro jakoukoliv práci s Romy, abychom ji mohli označovat 

v minulosti, současnosti i budoucnosti za úspěšnou. 

Získání a udržení důvěry se jeví, z pohledu respondentů, jako naprosto klíčové. 

Vyžaduje často značné úsilí, které se nepochybně odvíjí od motivace pomáhajícího či celého 

týmu. Důvěra velmi úzce souvisí s pocitem bezpečí. Citlivost Romů na projevy důvěry je 

značná. 

Z pohledu respondentů je významná, ale má svá úskalí, neboť v kontextu romipen je 

nezbytné stavět motivaci na krátkodobě formulovaných cílech, důslednosti a trpělivosti. 

Respondenti spojují s motivací složitý systém jevů a subkategorií. Tím je také podtržena 

složitost nastartování tohoto klíčového psychologického procesu. Základním stavebním 

kamenem je nástroj, kterým bude proces motivace nastartován. 

V celkovém obrazu respondenti popisují pomáhání jako složitý jev, který je 

ovlivňován dovednostmi, znalostmi, zkušenostmi, osobními předpoklady, motivací, správným 

rozhodováním, výsledky. U respondentů panuje přesvědčení, že je důležité pomáhat tak, aby 

to nevytvářelo závislost u Romů. Také ale někteří respondenti výslovně zdůrazňují 

udržitelnost realizovaných aktivit a práci s daty, tj. že si vedou evidenci o své činnosti, kterou 

vyhodnocují. 

Romipen je překládáno do českého jazyka jako romství. Je to soubor tradic, jazyka, 

zvyků apod., zjednodušeně řečeno. Respondenti na tuto kategorii dávali důraz v mnoha 

souvislostech. Zejména má romipen dopad do kategorií vztahu, motivace, pomáhání  

i subkategorie důvěry. Rodina vytváří základ romipen. Skrze romipen je možné lépe rozumět 

tomu, co Romové potřebují, proč a jak jim tuto potřebu co nejlépe naplnit. Všichni 

respondenti se nezávisle na sobě shodli na tom, že součástí realizačních týmů by měl být vždy 

Rom. 

Z rozhovorů s respondenty byly identifikovány další kategorie, které mají také zřejmě 

určitou míru vlivu na proces práce s Romy, jinak by ji někteří respondenti nezdůrazňovali. 
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Zejména to jsou osobní předpoklady či zkušenosti a informovanost Romů. Osobní 

předpoklady, zkušenost je postavena na několikaleté osobní zkušenosti, osobní zkušenosti 

v práci s lidmi, osobním příběhu/příkladu. Informovanost je postavena na sdílení, edukaci 

(vhodná vzdělávací metoda obsahující práci se zpětnou vazbou), na předpokladu, že Romové 

jsou schopni udělat rozhodnutí sami. Informovanost má také vztah k udržitelnosti a efektu 

dopadu či výsledku 

Výzkum naznačuje, že zřejmě existují faktory, které mohou mít zásadnější vliv na 

úspěšnost práce s Romy. Jsou to: 

- iniciovat a udržovat kvalitní a dobré vztahy s Romy, 

- hledat nástroje pro nastartování a udržení motivace,  

- dbát na vznik a udržení důvěry,  

- celý proces pomáhání je o citlivosti a vhodné kombinaci metod a přístupů, 

- součástí realizačního týmu by měl být vždy pracovník romského původu,  

- vycházet z romipen. 

Ze získaných dat se krystalizuje určitá neúplná struktura aspektů metod práce s Romy, která 

je primárně opřena o zkušenosti respondentů: 

 - trpělivost, 

 - dostatek času, 

 - konkrétní cíle, 

 - srozumitelnost, 

 - rozdělení do konkrétních kroků, 

 - podpora aktivity, 

 - individuální přístup, 

 - kombinace kontroly, podpory a důslednosti, 

 - angažovanost nad rámec formálně stanovených cílů (např. sociální služby), 

 - otevřenost, 

 - ochota pomáhat, 

 - vnímání potenciálu.  
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Závěr 

Je zřejmé, že model pro úspěšnou práci s Romy je složen z řady dílčích dimenzí  

s potřebou zohlednit široké množství faktorů. Na druhou stranu však tyto charakteristiky, 

které jsou výsledkem výzkumu mezi zkušenými realizátory aktivit na podporu Romů, tak 

dlouhodobé osobní a profesní zkušenosti autora práce, odpovídají také aktuálnímu stavu 

poznání jak v oblasti sociálních rizik a problémů, kterým Romové čelí, tak v oblasti sociální 

pedagogiky a sociální práce. Úspěšný model práce s Romy není jednoduchý. Důraz na 

individuální přístup a komplexnost činí z procesu sociálního začleňování velmi náročnou 

oblast. Opětovné potvrzení a upozornění, že složité sociální problémy nemají jednoduché 

řešení, je proto závěrem relevantním nejen pro akademické prostředí, ale zejména pro aktéry 

v systému pomoci romské menšině. 
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