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Úvod
Provázanost České republiky s Evropskou unií a kulturní tradicí západní Evropy
s sebou přináší nejen pozitiva, ale i mnoho závazků, kterým se nelze vyhnout. Některé
závazky jsou právního charakteru. Důvodem je nejen unifikace závazných a
elementárních norem, ale i naplňování principů humanismu. Rovina lidskosti je
sledována také v oblasti obecných norem zacílených na dítě a jeho prosperitu ve
společnosti. Základním dokumentem je zde Úmluva o právech dítěte, která se stala
součástí právního řádu České republiky. Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující
prohlášení: „Česká republika prohlašuje podle článku 1 odst. 4 Evropské úmluvy o
výkonu práv dětí, přijaté ve Štrasburku dne 25. ledna 1996, že tuto Úmluvu použije na
řízení o osvojení, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a řízení o omezení nebo
zbavení rodičovské zodpovědnosti, jakož i na všechna další řízení ve věcech rodinných,
jež se dotýkají práv dítěte.“1
Tento dokument, zavazující naši republiku k dodržování dětských práv, byl
nepřímým východiskem pro kauzu, která znovu otevřela závažný problém. Jednalo se o
obvinění české školské soustavy z předpojatosti až rasismu v přístupu k romským
dětem. Tím, že se případ dostal za hranice republiky, došlo k tomu, že se z něj stal
politický kapitál.
Snahou předkládaného textu je podrobit, alespoň částečnému rozboru situaci,
romského dítěte, „enfant terrible“ naší společnosti.
V popředí našeho zájmu bude nastavení a možnosti české školské soustavy,
v oblasti integrace sociokulturně znevýhodněného romského dítěte. Pokusíme se zjistit
výskyt segregačních mechanizmů, které mohou tyto děti handicapovat. Snahou bude též
jejich odlišení od asimilačních aktivit,2 bez kterých se existence společnosti neobejde.
Kriteriem pak bude např. relativita pohledu na úrovni výhod pro samotné dítě. Věnovat
se budeme i problematice inkluzivního pojetí výchovy a vzdělávání.
Jsme si vědomi systémového charakteru problematiky, bez kterého by byla deskripce
problematiky velmi vágní. Z tohoto důvodu text začíná na obecné úrovni rozsudkem
Evropského soudního dvora pro lidská práva ve věci č.57325/00 – D.H. a ostatní proti

1

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 3 dne 1. července 2000. Pro Českou

republiku vstoupila v platnost podle odst. 4 téhož článku dne 1. července 2001.
2

Bez hodnotícího kontextu.
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České republice. Významné pro naši práci jsou i následné reakce české vlády.
Zveřejníme v předstihu připravovaný koncept změn, který byl navržen pro MŠMT.
Pozornost dále zaměříme na klíčové pojmy jako je asimilační trend, dynamické pojetí
kultury, etnicita, konstrukt „pravého Romství“, prostředí sociokulturní exkluze,
integrace a inkluzivní možnosti české školy. Vymezíme profil statisticky průměrného
jedince, Roma, kterého se celá kauza týká. Podrobíme revizi užití orientačního testu
školní zralosti a vyvodíme, jaké závěry z výsledků vyplývají pro výchovně vzdělávací
instituce.
Zásadní otázkou je, pokud dítě pochází ze specifického prostředí sociálně vyloučené
lokality, jak velký důraz klást na odlišnost dítěte a případně v jakých oblastech. Zda
nejednáme v některých případech kontraproduktivně navzdory dobře míněným snahám,
a zda na podkladě nerelevantních informací neupřednostňujeme přání před objektivní
realitou.
Významnou částí předkládaného textu je výzkum, realizovaný ve slovenských
osadách a českých oblastech sociokulturního vyloučení. V místech, kde je možné
nalézat transformovanou a „žitou“ romskou kulturu. Na průniku získaných informací
z obou oblastí a komparací v poměru k majoritě, pak získáme informace o etnickém
nebo asimilačního trendu nastavení v sociálně vyloučených lokalitách. Zjistíme tak,
reálnou situaci dětí, jako nositelů změn. Snahou ze strany majoritní společnosti je, aby
tyto změny proběhly žádoucím směrem.
Ideálním výsledkem je posun v sociálně-ekonomické situaci a výchovně vzdělávací
oblasti. Stavu, kterého se zřejmě nedosáhne bez zásahů do systému těchto lokalit. Část
práce bude z tohoto důvodu věnována intervenční činnosti v obecné i konkrétní rovině.
Podrobíme zde bližšímu rozboru vybrané intervenční aktivity z pohledu jejich
specifického a nespecifického cíle. Tyto cíle pak použijeme jako didaktické modely pro
tvorbu aktivit pedagoga, pracujícího s romským dítětem pocházejícím z prostředí
sociálně vyloučené lokality.

7

1. Romské dítě v osidlech české výchovně vzdělávací soustavy

1.1 Precedent a znovuvzkříšení problému na počátku milénia

Naše školská soustava se setkala s precedentem a získala primát, ze strany
Evropského soudu pro lidská práva. Precedent spočíval v tom, že zmíněný soud poprvé
ve své historii podrobil kritice vzdělávací systém některé ze svých členských zemí.
Problematika (ne)rovného přístupu ke vzdělání, resp. (ne)rovných příležitostí
ve vzdělávání je v několika posledních letech v České republice živě diskutovaným
tématem. Především v kontextu již zmíněného procesu a následného rozsudku
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Kromě škol byly v centru pozornosti i pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
a speciálně-pedagogická centra (SPC). Terčem kritiky se stalo pedagogickopsychologické vyšetření romských žáků a jejich role při vytváření segregovaného
školství. Evropský soud pro lidská práva dospěl ve svém rozsudku ze dne 13. listopadu
20073

k závěru, že vzdělávací praxe v České republice obsahovala, minimálně

v případě 18 stěžovatelů, prvek nepřímé diskriminace, projevující se v kontextu
aplikace obecného neutrálně koncipovaného opatření spočívajícího v možnosti zařazení
dítěte do zvláštní školy určené pro děti s lehkým mentálním postižením. Uvedené
opatření dle znění rozsudku mělo nepřiměřeně výrazný účinek pro příslušníky jedné
skupiny, konkrétně pro žáky z řad Romů. Velký senát rovněž konstatoval, že proces
přijímání žáků do zvláštních škol nebyl doprovázen zárukami, které by zajistily, že bude
přihlédnuto

ke

specifickým

potřebám

romských

dětí

plynoucím

z jejich

znevýhodněného postavení. V tomto kontextu je oprávněné předpokládat, že rozsudek

3

Jedná se o rozsudek Velkého senátu ve věci č.57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice. V příloze

uvádíme odpověď MŠMT. Velký senát též podotkl, že Česká republika věnuje pozornost nelehkému
problému vzdělávání romských dětí a že jistá opatření již byla přijata, včetně zrušení zvláštních škol
novým zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zavádění pedagogických asistentů, přípravných
tříd a kursů za účelem doplnění vzdělání, jakož i odstranění formálních bariér mezi absolvováním
jakéhokoliv typu základní školy a možností pokračovat na střední škole všeobecného typu. (dosud
nezveřejněná odpověď, použito se svolením autora, v disertační práci bude tento materiál použit
pravděpodobně až po zveřejnění MŠMT, předpokládané období leden 2009.
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poukazuje především na situaci romských dětí, žijících v podmínkách, které je možné
ve vztahu ke vzdělávání považovat za znevýhodňující. Je nesporné, že v nejvyšší míře
je možné takové podmínky možné detekovat právě v prostředí sociálně vyloučených
lokalit. Česká republika je jednou ze zemí zapojených do realizace Dekády romské
inkluze (2005–2015). Jedná se o iniciativu dvanácti zemí střední a jihovýchodní
Evropy, která spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou
společnost v procesu zahájení aktivit na posílení sociálního začlenění Romů jako
priority regionální a evropské politické agendy; výměny zkušeností; zapojení Romů
do rozhodování, která se jich týkají; využití mezinárodních zkušeností a odborných
znalostí s cílem urychlit řešení náročných otázek romské integrace a zvyšování
povědomí veřejnosti o situaci Romů žijících v podmínkách sociálního vyloučení
prostřednictvím celospolečenské diskuse. Cíle Dekády romské inkluze jsou plněny
v oblasti vzdělání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení. Vzdělávání Romů je také
předmětem

meziresortního dokumentu Koncepce integrace romské komunity

schváleného vládou ČR, ze kterého vyplývají úkoly pro všechny resorty včetně školství.
Cíle koncepcí v oblasti vzdělávání jsou zaměřeny na podporu školní úspěšnosti sociálně
znevýhodněných romských dětí v hlavním vzdělávacím proudu, podporu při dosahování
kvalifikace a tím vytvoření podmínek pro lepší uplatnění na trhu práce.

1.2 Reálný systém změn ve školství inspirovaný rozsudkem velkého senátu

Na podkladě rozsudku Velkého senátu, se rozhodlo ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vypracovat plán opatření a změn v oblasti svého pole působnosti.4
Současně je již dnes jasné, že si situace vynutí meziresortní spolupráci. Vychází se také
ze zkušeností z minulých let. Současná situace romských dětí ve vzdělávání v České
republice je dána dlouhodobým vývojem a problémy z ní vyplývající jsou hluboce
zakořeněné. Přes absenci etnicky podmíněných statistických údajů lze z jednotlivých
odhadů neziskových organizací a konkrétních kazuistik některých dětí či mladých lidí,

4

Zpráva MŠMT ČR o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudního dvora pro lidská

práva ve věci č.57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice. 2008. Praha: MŠMT ČR. ISBN
neuděleno. Koncepce romské integrace 2005 [on-line] Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity,
2005 [cit. 15.12.2006] Dostupné na www: <http://www.vlada.cz/dokument8150.html>
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kteří absolvovali základní vzdělání, usuzovat na častou nízkou školní úspěšnost
romských dětí.5
Z výše uvedených zdrojů lze také vyvodit, že nízkou školní úspěšností jsou postiženy
především ty romské děti, které žijí v prostředí sociálně vyloučených lokalit či
v prostředí sociálním vyloučením ohroženém. Jedním z nejzajímavějších příspěvků
k zefektivnění státní intervence je koncept integrace dítěte z popisovaných lokalit na
podkladě jeho sociokulturního znevýhodnění. Podmínkou i východiskem je tvorba
konceptu individuálního vzdělávacího plánu pro takového jedince. Dále pak vymezení
konkrétních podmínek pro danou instituci tak, aby pro ni byla integrace výhodná a
zajímavá. Korektní je přiznat, že v resortu školství a vlády byla a je snaha evidentně
tuto situaci řešit i bez přímé souvislosti s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva
ve věci D. H. a ostatní proti České republice.
V období od roku 1999 do současnosti již také byla realizována řada opatření,
vedená snahou zvýšit otevřenost českého školství a nastavit podpůrné mechanismy ke
zvýšení školní úspěšnosti romských dětí. Ze systémových opatření máme na mysli
především kurikulární reformu, zahájenou v roce 2005, která vytváří jednotlivým
školám možnost nastavit vzdělávací program podle potřeb dětí a komunity, ze které děti
do školy přicházejí. Další opatření mají spíše afirmativní charakter směrem k romské
populaci či k dětem se sociálním znevýhodněním. V dokumentu, který reagoval na
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva bylo též uvedeno, že Česká republika
věnuje pozornost nelehkému problému vzdělávání romských dětí a že jistá opatření již
byla přijata, včetně zrušení zvláštních škol, zavádění pedagogických asistentů,
přípravných tříd a kursů za účelem doplnění vzdělání, jakož i odstranění formálních
bariér mezi absolvováním jakéhokoliv typu základní školy a možností pokračovat na
střední škole všeobecného typu.6
„Je zcela evidentní, že problematika vzdělávání romských dětí nemůže být vnímána
pouze jako jediné východisko při řešení sociálního začleňování Romů a nelze ji řešit
izolovaně. Jde jednoznačně o propojení na úrovni systému, a pokud nebudou opatření

5
6

Obtížnost možnosti získání etnicky podmíněných dat, jsme se věnovali v minulých kapitolách.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
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přijímaná komplexně v souladu s dalšími kroky v oblasti sociální práce, bydlení,
zdravotní péče může být také výsledek pouze dílčí nebo kontraproduktivní.“7
Zcela adekvátně navrhuje náměstkyně ministra K. Laurenčíková při realizaci
projektů a aktualizaci koncepcí v oblasti sociální integrace Romů žijících v podmínkách
sociálního vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožených využití podkladů a
informací ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Rady vlády pro
záležitosti romské komunity z roku 2006 (Analýza sociálně vyloučených romských
lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti). V ní jsou identifikovány
konkrétní sociálně vyloučené lokality a lokality sociálním vyloučením ohrožené a
konkrétní problémy, se kterými se obyvatelé lokalit potýkají. Upozorňujeme, že se
jedná o podklady na úrovni doposud získaných dat. Nejde rozhodně o konečný a
uspokojivý stav, ale pouze o jakousi novou startovací čáru. Není ale možné opomenout
faktická a právní omezení působení státu v předmětné oblasti, a tedy limity
zamýšlených opatření. V tomto směru nutno podotknout, že lze jen stěží dohlédnout
skutečných dopadů, které může rozsudek Soudu ve věci D.H. a ostatní přinést. V praxi
je k dosažení konkrétních výsledků vždy nutné brát v potaz konkrétní případy, což
ovšem rozsudek cíleně opomíjí. Budoucnost ukáže, k jakým výsledkům v oblasti
právní, pedagogické a sociální se bude možné dobrat přes jednotlivá zobecnění, na
nichž byl rozsudek podstatnou měrou postaven. Zaměření předkládané práce je také
příspěvkem k relevantnějšímu pohledu na danou problematiku.

1.3 Diagnostické aktivity zaměřené na deskripci situace romského žáka

Prvním předpokladem pro realizaci jednotlivých opatření zaměřených na nápravu
současného stavu základního (event. středního) školství a také na nastavení efektivních
preventivních opatření je zajištění informací o situaci romských dětí ve vzdělávacím
systému v ČR. Tyto informace nejsou v ČR v současné době k dispozici, v minulém
období nebyly etnicky podmíněné údaje zjišťovány. V roce 2008 budou zahájena šetření
7

Uvedená citace je z návrhu dosud nezveřejněného vládního dokumentu „Zpráva Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy České republiky o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro
lidská práva ve věci č. 57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice“. (k 1. 1. 2009). V našem případě
vycházíme z konceptu návrhu navrženém týmem z okruhu dr. Svobody, který byl teprve předložen ke
schválení a nemá doposud oficiální platnost. Uvedené informace používáme s laskavým dovolením
autorů, dosud nepublikováno. (Mgr. Svoboda, Z. Ph.D, Mgr. Laurenčíková, K., a kol.)
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v dané oblasti. První výsledky budou známy do února roku 2009.8 Na jejich základě pak
budou konkretizována a upravována další opatření uvedená níže. Výsledky šetření
budou dále průběžně využívány při formulaci integrační a vyrovnávací vzdělávací
politiky směrem k romským žákům, kteří vykazují speciální vzdělávací potřeby.9
Výsledky šetření budou obsahovat informace o vzdělávání romských dětí a mladých
lidí, kteří v těchto lokalitách žijí. Cílem šetření je získat podložené informace
a statistické údaje o průběhu vzdělávání těchto žáků především na základních školách,
porovnat je s průběhem vzdělávání žáků z majoritní společnosti a identifikovat faktory,
které určují nerovnosti v dané oblasti. Při realizaci navazujících kroků se pak zaměříme
především na ovlivnění těchto faktorů. Výstupy výzkumu také poskytnou informace o
již poskytované specifické podpoře, které se žákům na sledovaných školách dostává.
Výsledky šetření přinesou jasný obraz stavu a vývoje ve vzdělávání sociálně
znevýhodněných romských žáků, a to ve srovnání vzdělávacích drah a vzdělávacích
šancí romských a neromských žáků.
Dále bude realizován výzkum nazvaný „Analýza individuálního přístupu pedagogů
k žákyním a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami“, jehož součástí bude i
získání údajů o počtu žáků z romského etnika vzdělávaných v „běžných“ vzdělávacích
programech a programech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Šetření
bude na základě zakázky MŠMT realizovat nestátní nezisková organizace ve 100
základních a středních školách.10
Získaná data pomohou vyhodnotit míru potřeby podpory žáků z těchto škol pro
integraci do hlavního vzdělávacího proudu a jejich vzdělávací možnosti. Poskytnou také
potřebné údaje pro pozdější vyhodnocení efektivity navazujících opatření. Dalším cílem
studie (analýzy) bude zmapovat současný reálný stav v základních a středních školách,
tj. jakým způsobem se pedagogové vyrovnávají s nutností uplatňování přiměřených
přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Analýza bude realizována
a vyhodnocena do konce února roku 2009.

8

V době vytváření práce nebylo možné data použít. Nebyla ještě vyhodnocena.

9

Prvním šetřením je Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí

a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Šetření bude na základě zakázky
Ministerstva školství realizovat nestátní organizace ve 100 základních školách v blízkosti sociálně
vyloučených lokalit a lokalit sociálním vyloučením ohrožených. Lokality jsou obývány převážně Romy.
10

Autor práce je členem výzkumného týmu.
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Na základě údajů o situaci romských žáků v oblasti vzdělávání v ČR, které budou
k dispozici z výsledků výše uvedeného šetření a analýz na konci roku 2008, budou
realizována nová či upravena stávající opatření, zaměřená na vytvoření reálné šance na
zařazení dětí z romských rodin.11 Jedná se o jedince z rodinných formací vyčleněných
v důsledku sociálního znevýhodnění z hlavního vzdělávacího proudu zpět a na prevenci
jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu. Opatření budou vycházet z popisu
situace, zjištěné podoby a identifikovaných příčin nerovnosti romských žáků v oblasti
vzdělávání, pokud budou zjištěny. Konkrétní opatření budou také realizována s ohledem
na skutečnost, jak vysoký počet romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit je
v rámci vzdělávacího systému vzděláván podle standardů pro děti s lehkým mentálním
postižením.
V oblasti nápravných opatření pak bude provedena analýza diagnostických nástrojů
k určení rozumové schopnosti dětí užívaných pedagogicko-psychologickými poradnami
a speciálně-pedagogickými centry. Cílem analýzy je získat relevantní údaje o jejich
validitě směrem k cílové skupině romských dětí, které se socializují a trvale žijí
v prostředí

sociálního

vyloučení,

případně

sociálním

vyloučením

ohrožené.

V návaznosti na analýzu bude pro pracovníky poraden vytvořena metodika ke způsobu
testování dětí ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí (tedy i
romských dětí). V rámci metodiky bude zejména zdůrazněna nutnost opírat se při
diagnostikování o faktory ovlivňující výsledky standardně užívaných testů, dále i
nutnost využít kulturně relevantních testů, event. mechanismů dynamického testování v
kontextu rodinného prostředí. Dále budou modifikovány standardy pedagogickopsychologických poraden a speciálně-pedagogických center a upraven může být též
certifikační proces těchto odborných pracovišť.12 Cílem opatření je zvýšit kvalitu
diagnostiky a poradenství tak, aby byla nástrojem napomáhajícím integraci sociálně
znevýhodněných romských žáků do hlavního vzdělávacího proudu.
Zda dochází k nekorektní diagnostice romského žáka, se budeme věnovat dále v textu.
11

Upozorňujeme na část výzkumného projektu (CEP) MPSV ČR 1J 037/05-DP2:,,Příčiny a mechanismy

vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace
strategií k jejich překonávání“ (součásti Národního programu výzkumu ,,Moderní společnost a její
proměny“), jehož nositelem je Katedra primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
12

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských

zařízeních.
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1.4 Plánovaná opatření pro (inkluzivní) vzdělávání a podporu romského dítěte

Konkrétní opatření jsou směřována do oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání, do oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pedagogických
pracovníků a zvyšování informovanosti rodičů romských dětí v oblasti vzdělávání.
V návaznosti na skutečnosti zjištěné v analýzách a statistickém šetření pak budou
realizovány kroky zaměřené na zvýšení prostupnosti škol, které pracují podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, upraveného pro žáky
s lehkým mentálním postižením, eventuelně realizují dobíhající vzdělávací program
Zvláštní škola a vzdělávacích programů využívaných v rámci hlavního vzdělávacího
proudu.
Připravovaná opatření jsou plánována ve spolupráci s partnery na meziresortní,
krajské a lokální úrovni, s neziskovým sektorem včetně romských organizací, jejichž
stěžejní činnost je zaměřena do oblasti sociální integrace Romů. Podpora bude
směřována na projekty rozvíjející komplexní péči, zahrnující terénní sociální práci,
předškolní kluby a centra, nízkoprahové programy, podporu školní a mimoškolní
přípravy atp. Budou rozvíjeny také programy zaměřené na vyrovnání znevýhodnění
v průběhu povinné školní docházky s cílem integrovat žáky do hlavního proudu
vzdělávání (podpora školní přípravy, mentoring, tutoring, programy zaměřené na
rozvíjení jazykových kompetencí, podpora přípravy na volbu povolání a studium na
střední škole atp.).
V oblasti přípravy pedagogických pracovníků byly v minulém období zahájeny
programy směřující do pregraduální přípravy. Většina veřejných vysokých škol zařadila
do akreditovaných programů témata zaměřená na podporu integrace dětí z romských
sociálně vyloučených lokalit. Dalším záměrem vyplývajícím ze situace je příprava
a realizace dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení,
orientovaného na specifika v oblasti vzdělávání těchto žáků a na poradenské intervence
a diagnostiky ve vztahu k dětem socializujícím se ve specifických podmínkách
sociálního vyloučení. Ve všech plánovaných programech bude zaměřena pozornost na
spolupráci s rodiči a rodinami romských dětí.
Cílem navrhovaných opatření je vytvoření podmínek pro poskytování takové
podpory sociálně znevýhodněným romským dětem v oblasti vzdělávání, jež bude
směřovat k vyrovnání jejich vstupního znevýhodnění a k vytváření předpokladu jejich
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školní úspěšnosti. V dlouhodobém horizontu bude podpora poskytována především
v rámci hlavního vzdělávacího proudu, a to i na úrovni předškolního vzdělávání.13
Je evidentní, že rozsudek zmíněného soudu si vyžádal reakci na úrovni rozsáhlejší
plánu změny v dílčích oblastech ale i v celém systému. Opatření, která považují za
nutná přijmout navrhují Svoboda i Laurenčíková a kol. ve dvanácti oblastech:

1. Provedení analýz a statistických šetření směrem ke zmapování zastoupení romských
dětí v segmentu bývalých škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
definování míry individualizace pedagogického přístupu k dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami. Analýzy budou realizovány v období říjen 2008 až březen
2009. Výsledky šetření budou kvalitativním a kvantitativním podkladem pro přesnější
zacílení následujících opatření.

13

Opatření uvedená v podkapitolách budou prováděna v mezích řídících pravomocí Ministerstva školství,

resp. státu vůči vzdělávací soustavě a s ohledem na citlivost potřebných vstupních údajů:
1. MŠMT není oprávněno ukládat povinnosti subjektům, které mu nejsou podřízeny, kromě povinností
uložených na základě zákonného zmocnění prováděcím právním předpisem nebo správním rozhodnutím.
Nemůže proto ve všech ohledech operativně a závazně regulovat jednání většiny škol a poradenských
zařízení ani jednání rodičů a dětí.
2. Z uvedeného vyplývá, že předjímané metodiky a standardy, pokud budou stanoveny mimo právní předpis,
mají pro subjekty nepodřízené MŠMT jen doporučující charakter.
3. Statistická zjišťování údajů o etnické příslušnosti žákyň a žáků a související analýzy, které mají být
provedeny do konce roku 2008, mohou být realizována jen na dobrovolném základě. Subjekty, jichž se
tato zjišťování budou týkat, v současnosti nemají právními předpisy stanovenou odpovídající
zpravodajskou povinnost. Pokud by měla být zpravodajská povinnost týkající se etnicky podmíněných
údajů založena, musí dojít ke změnám v právních předpisech.
4. V případě potřeby může MŠMT s ohledem na body 1 až 3 iniciovat přípravu nezbytných změn v právních
předpisech.
5. Etnická příslušnost jednotlivce je záležitostí jeho osobního přesvědčení – obecný postup k určení etnické
příslušnosti lze stanovit jen obtížně. U získaných dat je nutné počítat s takto podmíněnou statistickou
chybou.
6. Obtíže v komunikaci školy a veřejného sektoru s romskými rodinami z části podmíněné rozdíly
v sociálních a kulturních předpokladech většinové společnosti a romského etnika vyžadují zvlášť citlivý
postup při realizaci podstatné části konceptů rané a včasné péče. Nelze proto spoléhat jen na jednostranná
opatření. Důležitá je spolupráce s neziskovým sektorem a dalšími partnery."
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2. Vypracování Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání, ve kterém bude
věnována zvýšená pozornost výchově a vzdělávání romských dětí ze sociálně
vyloučených lokalit a vytvoření inkluzivních mechanismů směrem k dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami. Řada dílčích opatření bude realizována
v součinnosti s dalšími resorty, samosprávou a neziskovým sektorem. Realizací úkolu
se na MŠMT zabývá nově ustanovená skupina a spolupracující širší tým odborníků
z neziskového sektoru, romských organizací, dalších institucí státní správy, akademické
obce, zástupců škol a samosprávy. Předpokládaná příprava Národního akčního plánu
inkluzivního vzdělávání je listopad 2008 až prosinec 2009.
3. Vytvoření Konceptu rané péče pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku od 0
do 3 let. Zvýšená pozornost bude při přípravě a realizaci konceptu věnována romským
dětem a jejich rodinám. Cílem Konceptu je zajistit včasnou komplexní péči směřující k
podpoře plného rozvoje potenciálu dětí, a to jak na úrovni rozvoje jejich osobnosti, tak
kognitivně behaviorálních funkcí. K vytvoření Konceptu rané péče bude zahájeno
jednání o spolupráci s dalšími resorty zainteresovanými do problematiky, zejména
s ministerstvy zdravotnictví, práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj.
V oblasti výchovy a vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením je jednou
z nezbytných podmínek budoucí školní úspěšnosti včasné a kontinuální provázání
pedagogické intervence s intervencí sociální.14
4. Kontinuální rozvíjení Koncepce včasné péče cílené zejména na zlepšení podmínek
předškolní přípravy dětí ohrožených sociálním vyloučením od 3 let do zahájení povinné
školní docházky. V rámci Koncepce bude věnována zvýšená pozornost předškolní
přípravě romských dětí. Koncepce bude zaměřena zejména na vytvoření podmínek pro
kvalitní předškolní přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením, a to směrem
k vyrovnávání jejich případného znevýhodnění ještě před zahájením povinné školní
docházky. Navrhovaná opatření budou směřovat také ke zvýšení počtu romských žáků
v hlavním vzdělávacím proudu a k podpoře jejich školní úspěšnosti na všech úrovních
vzdělávání. Současně bude velká pozornost věnována práci s rodinou těchto žáků z toho
důvodu, aby rodiče dokázali vytvářet podporu pro vzdělávání svých dětí (sociální
služby, služby učitelů-didaktiků, tutorů).

14

Konkrétní opatření budou součástí Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání.

16

5. Pregraduální a postgraduální vzdělávání pedagogických pracovníků ve všech
oblastech vzdělávacího systému zaměřené na posilování jejich kompetencí k vytváření
inkluzivního školního prostředí.
6. Vytváření a rozvíjení vyrovnávacích opatření zaměřených na kompenzaci
znevýhodnění dětí ohrožených sociálním vyloučením, a to zejména: zařazení
kvalifikovaných asistentek a asistentů pedagoga do vzdělávacího procesu na všech
úrovních a typech škol, rozvíjení specifických programů zaměřených na přímou
podporu dětí formou mentoringu a tutoringu, programy zaměřené na podporu
pedagogických pracovníků, vytvoření standardů práce asistenta pedagoga a systému
jejich metodické podpory.
7. Transformace poradenského systému ČR – nastavení procesu sociokulturně citlivého
poradenství, diagnostikování a intervenční péče, zaměřené zejména na identifikaci
speciálních vzdělávacích potřeb a podporu pedagogických pracovnic a pracovníků při
využívání vhodných vyrovnávacích opatření, nástrojů a metodik. Nově nastavit způsob
činnosti poradenských pracovišť směrem ke zvýšení jejich mobility, pružnosti a
multidisciplinárního způsobu práce. Definovat nově standardy poradenských služeb a
nastavit funkční nezávislý systém revizí závěrů z poradenských vyšetření. Vytvořit
standardizovaný postup pro informování zákonných zástupců dítěte o všech aspektech,
vyplývajících z dílčích závěrů šetření poradenských pracovišť, který bude zajišťovat
skutečně informovaný souhlas se závěry poradenského šetření a jasně definovat
důsledky vyplývající z realizace doporučených opatření.
8. Nastavení procesu další transformace škol, které vzdělávají podle školních
vzdělávacích programů vytvořených na základě přílohy k rámcovému vzdělávacímu
programu pro základní vzdělávání „pro děti s lehkým mentálním postižením“. Nízká
školní úspěšnost určitého procenta žáků vzdělávaných v těchto školách nemusí být ve
skutečnosti zapříčiněna sníženými rozumovými schopnostmi, nýbrž může být
důsledkem jiných okolností, např. sociálním znevýhodněním, či poruchami chování atd.
Vzdělávání v takové škole by potom nepřispívalo k vyrovnávání znevýhodnění žákyň
a žáků s cílem jejich co nejrychlejšího zařazení do hlavního vzdělávacího proudu, neboť
se soustřeďuje spíše na vytvoření specifického vzdělávacího prostředí pro tyto žákyně
a žáky. V takovém případě by nedocházelo k plnému možnému rozvoji jejich
schopností a dovedností. Záměrem MŠMT je v mezích své pravomoci vytvořit
podmínky pro co nejširší revizi školní úspěšnosti a definovat aktuální úroveň
vzdělávacího potenciálu žákyň a žáků vzdělávaných v těchto školách a nastavit systém
17

individuálních vzdělávacích plánů a vyrovnávacích opatření. V rámci procesu bude
věnována zvýšená pozornost romským žákyním a žákům vzdělávaných v tomto typu
škol.
9. Zahájení národního projektu CPIV - Centra podpory inkluzivního vzdělávání.
V rámci projektu budou vybudovány odborné týmy ve všech krajích ČR, které budou
poskytovat metodickou podporu pedagogickým pracovnicím a pracovníkům na všech
úrovních vzdělávacího systému zaměřenou na specifika pedagogické práce s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami, posílení regionálních zdrojů, vytvoření sítě
odborníků, vytvoření multidisciplinárních týmů, poskytujících podporu pedagogickým
pracovnicím a pracovníkům, žákyním, žákům a jejich rodinám. Jedním z cílů projektu
je rozvíjení aktivit zaměřených na pedagogizaci rodinného prostředí. Romské děti jsou
významnou cílovou skupinou připravovaného projektu.15
10. Zdůraznění principu respektu k diverzitě v rámcových a školních vzdělávacích
programech především v oblasti průřezového tématu multikulturní výchovy, nastavení
principu sociálně-inkluzivních hodnot také při vytváření metodických materiálů
a učebnic. Součástí opatření je též zařazení kapitol o historii a kultuře Romů do
vzdělávacích programů škol. Cílem opatření je vytvořit podmínky pro posílení kulturní
identity romských žákyň a žáků a zvýšit úroveň informovanosti v dané oblasti.
11. Zaměření dotačních programů MŠMT na rozvoj inkluzivního modelu vzdělávání,
využití Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007-2013)
k podpoře aktivit zaměřených na rovné příležitosti ve školství.
12. Vytvoření platformy umožňující celospolečenskou diskusi, sdílení, příkladů dobré
praxe, „know-how“, efektivních postupů při vzdělávání dětí ohrožených sociálním
vyloučením, a to na národní a mezinárodní úrovni. Naplňování principu partnerské
spolupráce za účelem sjednocení politik jednotlivých aktérů na poli sociálního
začleňování na všech úrovních (zahrnující státní správu, poradní orgány vlády, agenturu
pro sociální začleňování, akademickou obec, samosprávu, neziskový sektor, mateřské,
základní a střední školy, pedagogické pracovníky…).

15

Projekt bude zahájen na přelomu roku 2008/2009.
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Opatření jsou koncipována se záměrem nastavit v ČR systém inkluzivního
vzdělávání, ve kterém budou vytvořeny rovné podmínky pro vzdělávání všech dětí
s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby, kulturní a sociální zázemí a nabídne
efektivní systémovou podporu pro rozvinutí jejich plného vzdělávacího potenciálu.
Zaměření předkládané práce nemůže obsáhnout reakci na všechny uvedené body.
K vybraným bodům se ale pokusíme doplnit relevantní informace i data, získaná
dosavadním výzkumem, a jejich interpretací poněkud více konkretizovat deskripci
situace v sociálně vyloučených lokalitách a nastavení statisticky průměrného jedince
ohroženého prostředím s charakterem sociální exkluze.
1.5 Sociální znevýhodnění Romů versus spor o etnicitu

Motto: „Pro fenomén člověk, je rozhodující negenetické „dědění naučených schopností“
(Hans Bankl)

Otázkou je, kam vlastně situovat meritum věci. Pokud máme postupovat specifickým
způsobem směrem k určité specifické sociální skupině, je vhodné provést deskripci
příčin jevu. Z historie víme, že geografický prostor současné České republiky byl
od 2. světové války do roku 1989 etnicky a kulturně homogenní. Teprve od otevření
hranic po roce 1989 je zdejší společnost postupně konfrontována s fenomény, které
přicházejí společně se vzrůstající migrací či sociálním propadem jednotlivců i celých
skupin, tedy se zvyšující se diverzitou a různými druhy asymetrií, souvisejícími
např. s rozdíly v socio-ekonomickém statusu a také např. s antipatiemi vůči určité části
romské populace, které jsou identifikovatelné napříč společností. Snahu o relevantní
řešení takovýchto reálných problémů a asymetrií, které vznikají jako koreláty situace, v
níž dochází ke kontaktu a interakci různých sociálních sítí, v běžném, ale i odborném
diskursu, často narušuje silná etnizace sociálních problémů.16 Zjednodušeným
směšováním různých situačních faktorů pak také dochází k etnizaci psychologických,
biologických a sociálních aspektů, ovlivňujících vývoj osobnosti. V ČR se tato situace
projevuje v případě části populace, označované jako „romská“. Problém začíná, ve
16

MORVAYOVÁ, P. Multikulturní výchova jako (filosofický) problém: Problém skupinových

vzdělávacích konceptů v tzv. multikulturní realitě. PedF Univerzita Karlova, 2008. 139 s. Dizertační
práce.
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chvíli, kdy máme rozhodovat kdo je vlastně nositelem tohoto označení. Věnujeme této
otázce podrobnější rozbor.
Český právní řád nezná pojmem sociokulturní odlišnost, ale přiklonil se k termínu
sociální znevýhodnění. Nový školský zákon (přijatý v roce 2004) definoval v rámci
diagnostiky vzdělávacích potřeb skupinu dětí se sociálním znevýhodněním. Tato nová
diagnostická kategorie však působí v praxi některé obtíže. Kategorie sociálního
znevýhodnění v sobě implicitně skrývá tři rozdílné skutečnosti, ovlivňující vzdělávací
potřeby jedince:

- rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením a ohrožení sociálně
patologickými jevy;
- nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu;
- postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.17

Ústavní výchova (budeme se jí zabývat v souvislosti s tematikou později)
i postavení azylanta jsou skutečnosti poměrně jasně vymezené a v praxi tedy nepůsobí
významné problémy. Rodinné prostředí s nízkým sociálním postavením, kulturní
odlišností a ohrožení sociálně patologickými jevy je naopak kategorií velice
problematickou a nejasně vymezenou. Například školské poradenské pracoviště
obvykle není vybaveno potřebnými znalostmi a dovednostmi v podobě diagnostických
standardů a doporučení, aby dokázalo bezpečně diagnostikovat rodinné prostředí s
odlišným sociálně-kulturním postavením a ohrožení sociálně patologickými jevy jinak
než odhadem jednotlivých pracovníků. Tyto informace nutně musí být získávány ve
spolupráci s dalšími institucemi, odborníky i laiky, které se vyskytují v sociálním okolí

17

NIKOLAI, T. Příspěvek k psychologické diagnostice inteligence a kognitivních funkcí u dětí ze

sociokulturně odlišného prostředí, 2008. Svoboda, Z., Morvayová, P., a kol. Schola exkludus. Vzdělávání
v sociokulturním kontextu. Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad Labem: PF UJEP. (v tisku)
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diagnostikovaného dítěte.18 Nelze tvrdit, že kriterium sociálně-kulturního postavení a
vyšší ohrožení patologickými jevy se rovná vždy vymezení kategorie „Romové“. Je
však skutečností, že v současnosti většina jedinců, kteří tvoří sociálně vyloučenou
lokalitu „ghetto“, a je ohrožena sociálně patologickými jevy jsou „Romové“. Tak
mohou, často tyto kategorie splývat. Jde o současný stav a na našem a slovenském
území. V následujícím textu vymezíme, podle kterých kriterií budeme v této otázce
postupovat. Pokusíme se demonstrovat jak je složité a také zneužitelné operovat
s kategorií „Rom“, a „romské dítě“.
Nejčastější kategorizace směrem od většinového obyvatelstva probíhá přisouzením
příslušnosti k tzv. romskému etniku, v horším případě k těm „cigánům“, na podkladě
vizuálních genetických znaků. Upřednostňování takového vnímání na podkladě
biologických faktorů způsobuje v oblasti sociálního kontaktu, konkrétně například
v sociální percepci, mnoho nerelevantních soudů i následnou volbu nekorektních
strategií. Pokusíme se vymezit, že směrem ke kultuře, neexistuje genetická determinace.
Genetické znaky ale mohou působit predispozičně, ve smyslu například ztížené
společenské existence a následné tvorby sociálních strategií. Jaké je tedy místo
biologického faktoru? Vzájemný vliv biologických a sociálních faktorů je rozhodně
neoddělitelný. V každém lidském projevu lze nacházet jeho multifaktoriální
podmíněnost. Nelze opominout dědičnost ve vysvětlování reálných vztahů, kde je
naopak nutné počítat s ní jako např. s významným spolučinitelem sociálních omezení
a individuálních sociálních mobilit. Taková omezení jsou totiž identifikovatelná
v korelaci s „viditelnou“ fenotypovou odlišnosti obyvatel vyloučených lokalit ve
srovnání s majoritní populací.19
Vztahy mezi geny vytvářejí společně pouze předpoklady ke vzniku určité vlastnosti
jedince. Skutečný vývoj osobnosti a vlastností pak závisí významně na vlivu prostředí:
„V konkrétních podmínkách se rozvíjí vlastnosti, které mohou být za určitých okolností
výhodné. Vztah dědičnosti a prostředí je ovlivněn skutečností, že genotyp je neměnný,
18

NIKOLAI, T. Mýty v oblasti pedagogicko-psychologického vyšetřování romských dětí. 2008. In

ČEPIČKOVÁ, I.(ed.) Vzdělávání v sociokulturním kontextu. Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad
Labem: F UJEP. (v tisku)
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zatímco vnější vlivy mají různou frekvenci, kvalitu a intenzitu působení. Každý genotyp
má svou reakční normu, v níž je schopen reagovat na změny v prostředí. Podíl
dědičnosti a vlivu prostředí na vznik určité psychické vlastnosti bývá různý. Míra
dědičnosti se určuje jen obtížně, protože spolupůsobení jiných faktorů je nepopiratelné.
Prostředí však ovlivňuje psychický vývoj jedince individuálně a působí na jeho
dispozice. Pro rozvoj psychických vlastností mají největší význam sociokulturní vlivy.
Jde o soubor podnětů, které přináší sociální interakce“.20
Hranice mezi biologickým a sociálním se hledá jen velmi těžko, např. rozvoj
kognitivních funkcí souvisím s prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a na které je nucen
reagovat a orientovat se v něm. Využívání kognitivních funkcí je úzce spjato se
samotnou strukturou mozku (např. longitudinální studie amerického neurologa
O. Sackse). Mozek se do jisté míry plasticky přizpůsobuje užitým funkcím, které jej
stimulují.21 Sociokulturní paměť člověka, která vzniká z jeho přirozené paměti
epigenetické a v jejímž obsahu má smysl rozlišovat informační aspekt sématický
a strukturní, není snadno postižitelná ani obsahově, ani funkčně. Nově vzniklá
sociokulturní paměť není schopna garantovat žádnou kompatibilitu kultury.22
O kultuře, která vývoj spoluovlivňuje, je nutno uvažovat již zcela v kategoriích
extrasomatických a negenetických. Nerodíme se s kulturou, rodíme se do určité kultury,
kterou si osvojujeme procesem enkulturace (socializace). Mylně je tedy často
předpokládána nezrušitelná provázanost biologických a kulturních kategorií, např. že
nositel určitých genů, projevujících se zejména v souboru antropologických znaků,
je zároveň nositelem určité kultury. Na tomto základě je také běžně připisována
„etnicita“. Etnicita je relativní, korespondující s kategoriemi sebepojetí a sociálního
nabytí statusu, nikoli vrozených – tedy biologicky zakódovaných vlastností.23 Při
narození je jedinec vybaven určitými dispozicemi a fenotypem, nikoli „etnickou“ –
domněle nezrušitelně biologickou kvalitou. Konformita ke kulturním vzorcům se
získává výchovou, nikoli okamžikem narození.
20

VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, 444 s. ISBN 80-
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Např. děti umístěné v raném věku do dětského domova jsou neustále konfrontovány
se svou „etnicitou“, např. údajným „romstvím“, jakožto přetrvávající esenciální
(vrozenou) daností a kvalitou svázanou také s představou neoddělitelnosti od určité
kultury. Tyto děti se ale nositeli kulturního či sociálního vzorce ve skutečnosti nikdy
nestaly a stát nemohly. Jejich akulturace a socializace probíhala v prostředí ústavní
péče, nikoli v integrovaném sociálním prostředí, kde se uplatňují vzorce či prvky
romské kultury. Zde je možné považovat za určitý problém zpětnou etnizaci či jakousi
„kulturní folklorizaci“ dětí pouze narozených v „romské“ rodině či s fenotypem, který
je „laickým citem pro etnicitu“ spojován s „romstvím“a od raného věku vychovávaných
v ústavní péči a dále v náhradních rodinách. Je nutné striktně odlišit neexistující
biologické kategorie, jako jsou „rasa“, „plemeno“, „antropologický typ“ a kultura:
„Neexistuje žádná fixní vazba mezi biologicky specifickými typy lidských skupin
a specifickou kulturou“.24
Interakce jedince s majoritou, ve kterém jsou kulturní systémy sebou navzájem
kontaminovány, závisí také na jejím kvantitativním rozměru. Toto tvrzení vychází
mimo jiné z názoru kulturního antropologa M. Jakoubka. Ten uvádí ve svých
přednáškách i v publikované práci „Romové - konec (ne)jednoho mýtu,25 že: „V otázce
početnosti členů ve vztahu ke kultuře daného společenství je skutečnost taková, že čím
větší dané společenství je, tím se stává autonomnějším, kulturně sevřenějším a
specifické mechanismy jeho kultury jsou méně kontaminovány vlivy ”zvenčí”, zatímco
skupiny malé podléhají kulturní asimilaci snáze. ”Už aj spätne do minulosti možno
konštatovať, že čím menší bol v obci počet Cigánov, tým bola ich úroveň vyššia
(rozumějte podobnější kulturním vzorcům majority – poznámka M. J. tamtéž) ….
Významnou bola okolnosť, že intenzita tradičných prvkov v spôsobe života dvoch-troch
rodín nebola pochopitelne taká silná ako vo väčšej osade a málo početné rodiny sa tak
nepomerne rýchlejšie prispôsobovali vyspelejšiemu domácemu obyvateľstvu.”.26
Můžeme tedy zobecnit předchozí fakta zjištěním, že “jeden z objektivních faktorů
24
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urychlující anebo na druhé straně zpomalující asimilační proces je početní stav, hustota
cikánského obyvatelstva na určitém území”.27 Prezentované citace mj. ukazují, že
“žádná struktura (v našem případě struktura romské kultury), nemůže přetrvat, pokud
pod určitou hranici prořídne sama společnost”.28 Zde se poprvé setkáváme s faktorem
„romství, event. Pravé romství“.29 Druhá a čtvrtá uvedená citace zřetelně chápe romství
jako kulturní fenomén, resp. (implicite) definují Roma jako nositele romské kultury,
jejímž nositelem může přestat být, může tedy ”přestat být Romem”. Své romství tedy
může “ztratit, např. dlouhodobým pobytem v dětském domově”.30 Může také odmítnout
vlastní dobrovolnou asimilací s majoritní společností” (tamtéž). Latentně je totiž
v daných citacích přítomno i doplňkové kritérium, označující – podle našeho soudu
velice správně (a snad i jedině možně a legitimně) za Roma toho, kdo žije v romském
společenství jako nositel zde praktikovaných sdílených specifických kulturních
vzorců.31 Takové pojetí je v současné době v menšině a právě na něj budeme v této
práci častěji navazovat.
Jedná-li se o „přímou úměru“, pak nadneseně platí, že čím menší komunita přijde do
styku s odlišnou kulturou, tím méně si udrží za své tradice. Tím méně je pak „tradičním
Romem“. Musíme brát tedy v potaz, v souvislosti s kulturní perspektivou, že se ”velmi
často … stává, že když jedinec přestane žít v komunitě, přestává být Romem”.32 Tuto
větu můžeme větu chápat jako výpověď o romské kultuře a identitě v tom smyslu,
že opustí-li jedinec určité kulturní společenství, přestává být nositelem jeho kultury
a zároveň se někdy přestane i jako jeho příslušník definovat, což je opět skutečnost
v daném případě popsaná, neboť ”romská identita, přestože je složena z mnoha prvků,
27
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existuje pevně jen tam, kde Romové žijí ve své komunitě, tj. ve vztazích mezi členy
skupiny…”.33 Jedinec mimo své společenství totiž postupně přestává být nositelem jeho
kultury a přejímá kulturu svého nového okolí. Nás zajímá přirozeně také tato situace,
kdy jedinec například v prostředí ústavní výchovy přestává být nositelem kultury
a je ohrožen „Pygmalion efektem“ v důsledku interakce kultur jiných.34
Pro tato tvrzení najdeme oporu v klasickém pojetí kultury a jejího vztahu na
společnost. Vychází z konstituování na podkladě výzkumu tzv. primitivních společností.
Bádalo se s důrazem na specifické, často uzavřené a někdy dokonce izolované
společenské podmínky. Vždy se jednalo o zřetelně vymezené a ohraničené společnosti.
Zřejmě do je důvodem, proč klasický koncept kultury předpokládá korespondenci
(určité) kultury s (konkrétní společností). Není tedy možná kultura bez společnosti.
Tedy kultura je způsob života charakteristický pro určitou společnost. Daná kultura
a společnost jsou na sebe vzájemně vázány, jedna odpovídá druhé a právě jen jí,
a proto: kdo není členem společnosti, není ani nositelem kultury této společnosti.35 Tedy
není kouře bez ohně, ale také není Roma bez jeho společnosti a není kultury bez
relativně samostatné společnosti (romské). V našich středoevropských společenských
podmínkách máme dvě formace, které je možné nominovat na adepty nositelů zvláštní
romské kultury. Žité kultury. Jde o společenství „osad“ na Slovensku a společenství
českých „ghett“. Sociálně vyloučených lokalit. Paradoxně nejhlasitější „zástupci
a zastánci „řešení romské problematiky, členové tzv. „romských elit“ nejsou obyvateli
těchto lokalit, ani nemají možnost nárokovat si členství zmíněných společenství. Nejsou
tedy ani nositeli zde praktikovaných kulturních vzorců. Je tedy minimálně sporná jejich
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NICOLINI, B. Romové - etnikum na rozcestí, Romano džavipen, III. 3/1996,str. 3
Pozn. Tohoto faktu si byli vědomi i „předsametoví“ autoři, kteří píší, že ”chceme-li Cigána

prevychovať, musíme ho vytrhnúť z jeho prostredia tak, aby nemal nijaké styky so svojim ľudom.
V opačnom prípade sa nezmení…” In: HORTIS, S., A., Cigáni v Uhorsku. O dnešnom stave, zvláštnych
mravoch a sposobe života jako o ostatných vlastnostiach a danosťach Cigánov v Uhorsku, Bratislava
1995, str. 49. Tyto teze jsou pak doloženy mnoha příklady z praxe kdy si například během procesu
sedentarizace mnohé “individuálne rodiny schopných kováčov … bez retardujúceho vplyvu iných
cigánskych rodín osvojili spôsob života domáceho obyvateľstva” In: HORVÁTOVÁ, E., K etnografickej
a migračnej dynamike Cigánov. Slovenský národopis, roč. 36, 1/1988, str. 18.
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kvalifikace pro zastupování těchto lidí. Zvláště pokud jedním z hlavních argumentů je
jejich tzv. romství vrozené, přenášené krví, předávané geneticky. Často se také jedná
o jedinou kvalifikaci. Tím nemíníme snižovat případný entuziasmus, ale ani utilitární
politizování. Projevů obou kategorií se v těchto sférách vyskytuje dostatek a již
dostatečně zmanipulovaná situace je tak ještě více zamlžována.
Vycházet z tradice je jistě nutné, ale přístup k ní a důraz, který je na ní kladen,
nejsou někdy odpovídající danému současnému stavu kultury Romů. Díky tomu se
často pracuje s mýty o Romech a ne se skutečným stavem kultury jako dynamického
prvku. Pravděpodobně základním mýtem je vysvětlování Romů jako určitého
jednotného národa, či spíše národnostní menšiny. Je to chyba, neboť takové pojímání
identity není v souladu s jejich tradicí, přes kterou se snaží politikové tento národ
koncipovat. Od této falzifikace se odvíjejí i některé části státní politiky, mající dopad až
na úroveň vlastní pedagogické práce v terénu. Jedinou správní jednotkou je, či byla
u tradičních romských rodin právě „široká tradiční rodina“. V důsledku politiky
„rozptylu“ a následného polistopadového „zcelování“ byla v minulosti každá jednotlivá
rodina a každý jedinec z oblasti romské minority v Čechách donucen urazit určitou
kvalitativní i kvantitativní část cesty, od tradiční rodiny směrem k implantaci
do společnosti (zde je vhodnější označení na okraj společnosti). Imaginární romská
rodina je v současnosti na jiném stupni této cesty. Všichni přišli o určitou část tradice.
Nepřijali za to náhradou majoritní životní systém, který by dokázali pojmout a vstřebat.
Transformovali své „přežívací“ strategie do vymezeného sociálního prostoru.36
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chudoby, in: HIRT, T. & JAKOUBEK, M. /eds./ – „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení, Plzeň,
2006, str. 401-412), resp.: LEWIS, O. The Culture of Poverty, In: COHEN, Y. (ed.) Man in Adaptation. I.
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kulturní systém s většinou klasických atributů takového útvaru. Základem Lewisova konceptu je též
rozlišení mezi chudobou a kulturou chudoby: lidé žijící v kultuře chudoby nemusejí totiž být –
poměřováno např. výší jejich měsíčního příjmu – chudí (naopak existuje či existovalo mnoho
společenství, jako např. nejnižší kasty v Indii, židovské komunity ve východní Evropě či většina
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To s sebou přineslo pro společnost řadu osobitých problémů. Pro ilustraci:

- degradace kultury spojená s rozpadem velkorodin;
- nižší úroveň vzdělání Romů;
- nezaměstnanost;
- vyšší nemocnost;
- vyšší zastoupení sociálně patologických jevů (drogové závislosti, kriminalita);
- averze majority;
- rasismus majority;
- ztráta sebevědomí a nevytvoření si pocitu sounáležitosti s jinou než sociálně
vyloučenou lokalitou.

V současnosti si musela společnost přiznat vznik míst, kde se koncentrovaly určité
skupiny obyvatel, a byly odděleny od ostatních tzv. „dobrých „ lokalit, „dobrých“ adres.
Místa mají svá specifika, kterým věnoval v minulosti pozornost O. Lewis. Prováděl
rozsáhlý výzkum založený na komparaci extrémně chudých lokalit v různých zemích.
Vymezil určité zákonitosti existence v takových místech a společné jejich společné
znaky. Tento společenský jev nazval kulturou chudoby, později subkulturou chudoby.
Těžiště konceptu kultury chudoby tvoří předpoklad, že v sociálně vyloučených
lokalitách dochází v průběhu času k ustavení specifického kulturního vzorce, který
vzniká jako reakce a adaptace na dlouhodobou chudobu a tuto provázející jevy, jako je
symbolické či prostorové vyloučení, přičemž základem tohoto vzorce je alternativní
soubor hodnot, který obyvatelé takové lokality sdílejí. Tyto alternativní hodnoty a od
nich odvozené jednání pak sice těmto lidem umožňují v dané pozici přežít a obstát,
zároveň jim však znemožňují zpětnou integraci do struktur majoritní společnosti – tito
lidé nejsou schopni ”chopit se šance” a ani využít programů nabízených jim státem či
nevládními organizacemi. Dotyčný soubor hodnot je navíc mezigeneračně předáván,
takže následující generace je do něj již primárně socializována.37
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Při bližším pohledu bylo možné vysledovat podobné znaky, které vykazují slovenské
i české oblasti sociálního vyloučení s Lewisovými závěry. Je tedy možné, že jedinec,
který se ocitne v popisované lokalitě, s charakterem sociálního vyloučení začne
po určité době pod vlivem specifického prostředí participovat na zdrojích
i společenském životě způsobem, který je pouze dílčím způsobem podbarvován
původními hodnotami, sociálními strategiemi, původním sociokulturním vzorcem
a tradicí. I takto je možné pohlédnout na žitou romskou kulturu, vytvářenou největšími
sociálními formacemi na našem území. Je velmi zajímavé pokusit se uchopit, co zbývá
z původní romské tradice, co je ještě funkční a v jaké podobě. Společné znaky budou
v slovenské romské osadě i v českém „ghettu“, naopak budou zde i věci svébytné,
charakteristické jen pro tuto sociální formaci. Snaze vyspecifikovat společné znaky i
odlišnosti se budeme věnovat dále v kapitolách věnovaných výzkumu. Respektujme
tedy fakt, že na našem území jsou lokality, které lze označit jako sociálně vyloučené,
a že odpovídají také v hlavních rysech konceptu O. Lewise. Mají ale také prvek žité a na
podkladě přirozeného vývoje vyprofilované romské kultury. Pokud si dovolíme
paušalizaci, tak lokalita tohoto typu znamená také stigma, kterého se nemusí jedinec
dokázat zbavit vlastními silami. Poukazujeme také na to, že se to nemusí povést za
pomoci většinové společnosti, pokud vyjde z chybných informací. V tomto prostředí je
často nesprávně vymezována životní situace lidí, kteří zde musí žít. Zmíněné území, je
neopominutelnou determinantou pro uchopení problému, co vlastně je romské
společenství a co je vlastně možné označovat za „romskou kulturu“. Na opačné straně
stojí pojímání romské kultury jako reliktu, který je statický a předávaný jinak než
sociální cestou. V současnosti vymezují autoři tři odlišné kulturní komplexy, kteří si
dělají „nárok“ na to být označovány jako romské. Jakoubek hovoří o Romech, kteří žijí
v tzv. „romských osadách“, o Romech z příměstských sociálně exkludovaných enkláv
a nakonec o Romech, kteří budují romský národ coby politické společenství. Našim
kritériím i zaměření práce odpovídají první dvě skupiny. Na podkladě argumentace
v předchozím textu jsme volili právě prostředí sociálně vyloučených lokalit a
slovenských osad jako zdroj lidí, kteří jsou nositeli romské kultury, žijí ji a také
pozměňují. Logickou otázkou zůstává, s kým vlastně pracujeme v sociálně vyloučeném
prostředí, resp. jak vydefinovat klienta z prostředí sociálně vyloučené lokality a na
základě kterých prvků, vytvářet koncepce funkční intervence. Kdo je vlastně tím
vysněným Romem, kterého všichni hledají.
Na tomto místě je nutné abstrahovat od lidí, kteří jako Romové pouze vystupují,
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a také od lidí, kteří jsou jejich utilitárními souputníky na mediálním, či politickém poli.
Máme tím na mysli zájmové skupiny, které v rámci svých soukromých snah vymezují
něco, co Jakoubek nazývá „vysokou romskou kulturou“. Vzniká tak kompilát, který
vyhovuje více konzumně konotovanému pohledu prostého občana, vděčnému za dojem,
že jsme věc dokázali uchopit, aby tomu i on porozuměl. Nevzniká ale příliš objektivní
základna pro vytváření relevantní deskripce sociálního prostoru ani pro následné
vytvoření intervencí, které mají alespoň minimální úspěšnost. Míníme, že je čas opustit
folklor a folkorizaci problému. Trend vysvětlování jeho specifičnosti romantickým
poukazováním na odlišnou tradici, či přímo esenciální odlišnost Romů38 je přinejmenší
sporný. Spíše lze konstatovat, že je fikcí. Troufáme si konstatovat, že mnoho zájmových
skupin na různé úrovni státního i nestátního sektoru, realizuje intervence na podkladě
často zcela odlišných východisek. Mnohdy jde o velmi sporné motivy těchto aktivit.
Kritickou bývá snaha o dosahování výsledků na ose vlastní utilita – opečovávaný klient.
Pokud budeme hovořit o Romech v sociálně vyloučených lokalitách nebo o romských
lokalitách sociálně exkludovaných, není naším záměrem je prezentovat jako „etnické“
či primárně „rasově“ vymezené. Jsme k tomu ochotni pouze v případě, že by o tom
vypovídal výsledek našeho výzkumu (uvedeného v dalším textu).

1.6 Jedinec z prostředí sociální exkluze v kontaktu s institucí

Východiska práce se stigmatizovanými jedinci vycházela v minulosti z náhledu
společnosti v příslušném historickém období. Dodnes naše republika sklízí problémy
skrytě a nevědomky připravované v minulé éře tzv. „rozptylu romské populace mezi
majoritní společností“ a z období počínající demokratizace společnosti (období
volnějších společenských norem a orientace na silně konzumní způsob života), které
můžeme s určitou dávkou nadsázky nazvat obdobím polistopadové anomie. Místo aby
společnost věnovala v té době pozornost lidem nejvíce problémovým a z hlediska
intervence i nejpotřebnějším, očekávaly se spíše samonápravné tendence ve všech
oblastech.
Došlo ke kyvadlovému efektu. V českých lokalitách se specifickými podmínkami se
opět částečně zcelily příbuzenské formace, nebo známí ze společného soužití ve
slovenské osadě. Přišlo několik migračních vln (dodnes ne zcela zmapovaných) a mimo
38
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ně proběhlo i soustavné přistěhovávání menších skupin. Sociální stratifikace byla
narušena a narušována. Neprobíhala již pouze na úrovni rituální čistoty (degeš – žuže).
Je možnost zatajovat i vymýšlet původ a atributy stratifikace. Pro jedince je možné si
polepšit sociálně a to natolik, že nikoho jiné dělení nezajímalo, nebo ho raději nevnímal.
Lze konstatovat, že stejně jak prochází transformací majoritní společnost, tak se
transformují i ghetta. I zde bylo možné vysledovat prvky neplatnosti starých norem a
vytváření nových. Změny ale probíhaly na odlišných východiscích, s nepochopenou
klientelou a v nových sociálních podmínkách. Intervence ze strany v této době spíše
připomínaly výchovu přehnaně opečovávaného dítěte.
Násilná implantace do minulé společnosti vyspělého socialismu, začala tvorbu
rozvrstvení na jiných kriteriích, než bývalo zvykem. Změnila se i kategorie vnímání
úspěšného jedince, než v tradiční formaci. To po migračních vlnách opět přestalo plně
platit. Následovala reakce rodin, které byly nejblíže majoritnímu pojímání života. Po
nich se uvolnil prostor, který se opět doplňoval migrací ze Slovenska. Z hlediska
historie lokality se jedná o relativně krátkou dobu. V současné době jsou to ale již tři
generace lidí, které žijí na tomto prostoru. První generace znala na vlastní kůži
povinnost pracovat i trestní postih za tzv. příživnictví. Další generace už pracovat
nemusela a nebyla ani žádána na trhu práce. Třetí generace nezná nutnost pracovat, je
obvykle zcela smířená s existencí na sociálních dávkách.39 Zajímavé je, posoudit tento
stav například z pozice vytváření a uchovávání pracovních návyků. V případě
nezaměstnaného z prostředí majority vykazují odborníci na sociální práci vyhasínání
pracovních návyků do dvou let nezaměstnanosti. Avizují také změny v osobnosti a
hodnotovém žebříčku.40 Tedy Rom, který v první generaci po listopadu přišel o práci
nebo ji dobrovolně zanechal, do dvou let nemohl přenášet kompetence k pracovnímu
výkonu (např. pravidelnost, struktura času, volný a vázaný čas, povinnost a závazek
podmíněný například opakováním nějakého úkonu, pracovní docházka, nutnost podřídit
se nadřízenému, komunikovat s ostatními zaměstnanci, ale i celkově vycházet
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s pracovním kolektivem). Třetí generace je již postižena tím, že neví, že je potřeba, aby
tatínek chodil do práce. Tatínek již uzpůsobil své sociální strategie přístupu ke zdrojům
obživy v dané lokalitě. Může dojít i k tomu, že otec je pro matku sociální přítěží.
Mužská postava tak získává punc postradatelnosti až zbytečnosti. Lewis popisuje
takovou situaci jako neurotizující pro muže, kteří si v prostředí subkultury chudoby
tento komplex často ventilují „machizmem“. Logicky tak vzrůstá socializační úloha
školy. Jde o osvojování kompetencí v oblasti vnímání času, povinnosti, sociální
stratifikace, etc. Přibývají požadavky, na které často jen stěží reaguje. Základem je
například příchod dítěte do školy a jeho absence. Je pak otázkou, zda je možné
aplikovat takové postupy práce s dětmi v lokalitě, které lze označit jako integrační. Zda
funkční intervence nezasáhne do takové hloubky osobnosti jedince, že se spíše bude
jednat o asimilační úroveň. V případě, aplikací na podkladě zahraničních zkušeností se
často zapomíná, že tam byla v minulosti zcela jiná situace v přístupu k romské
problematice. Tím také ne každá inspirace bude funkční a s pozitivním dopadem.
Je bez diskuze, že některé interakce člověka z prostředí extrémní chudoby
a sociálního vyloučení s majoritním světem, vyžadují obzvláštní pozornost. Jsou
náročné pro obě strany a důsledkem může být nejen nepochopení, narušený vzájemný
vztah, diskriminace, ale i účast u mezinárodního soudu (viz výše). I zde platí, že čím
dříve se v životě jedince něco naruší, tím to má fatálnější dopady, a tím hůře se to
napravuje. Takovou situací bývá i příchod dítěte z romské rodiny, žijící v prostředí
silného ekonomického nedostatku, chudoby, do systému základního školství a v případě
těch nejméně úspěšných jedinců do systému speciálního školství.41 Posledním
systémem na konci linie našeho školství jsou zařízení na výkon ústavní a ochranné
výchovy.42 V případě některých jedinců slouží i jako asimilační prvek. Z těchto příčin
se jím také budeme podrobněji zabývat později.
Sociální prostředí, z kterého se zmíněné děti vypravují objevovat majoritní svět,
často označované jako „prostředí novodobých ghett“, produkuje velmi specifického
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jedince. Rodiny Romů jsou zde koncentrovány na omezeném prostoru a na této úrovni
vstupují do specifického vzájemného kontaktu s většinovou „majoritní“ společností. 43

1.7 Problém s uchopením romství v realitě aneb kde začít

V podmínkách institucí, kterým hodláme věnovat pozornost, se objevuje zajímavý
prvek. Pod vlivem nestátních organizací a občanských sdružení (zasahování do
kompetencí vládní instituce) došlo k vynucené reakci. Pokud se v některých institucích
školského charakteru vyplňuje zpráva o dítěti, nepovažuje se za vhodné upozornit na
eventuální romský původ jedince, ale ani na jeho příslušnost subkultuře chudoby.44
Informace se považuje za ohrožující z pohledu diskriminačního kontextu. Tento trend
přišel ze strany Asociace náhradní rodinné výchovy, sdružující pracovníky v zařízeních
zmiňovaného charakteru.45 Dle vyjádření jejích vedoucích členů se jedná o preventivní
obranu před nařčením ze zaujatosti a rasismu. Příčina bude ale spíše v jejich neznalosti
problematiky.
Autoři tohoto textu naopak považují jakýkoliv analogický údaj za diagnosticky
významný. Přiznáváme ale také obtížnost toho jak nastavit kriteria jedince, který je
Rom, či není Rom. Záleží, však na základě čeho se takový soud vynáší. Na podkladě
bájného „Pravého romství“ půjde jednoznačně o genetickou vymezenost. Tedy
„romství“ přenášené geny nebo snad krví. Další může být vlastní prohlášení klienta o
svém „romství“. To nazýváme přisuzovanou identitou. Jedná se opět o problematické
východisko.46
43
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Posledním kritériem je žitá kultura na podkladě tradice. Ta je, jak už jsme uvedli,
v našich podmínkách žita v místech s charakterem sociálního vyloučení. Tím vymezíme
zásadní kriterium výběru romského jedince. Pomocným je dále údaj o přisuzované
identitě, neboť jedinec může o svou identitu přijít i ji cíleně opustit (například zřeknutím
se jí). Navrhujeme nesledovat v diagnostice, zda jedinec vypadá či nikoliv jako Rom
(v duchu všeobecně rozšířeného mýtu), ani pouze zda se tak cítí. Z uvedených důvodů
vyplývá jako důležité tvořit zprávu či hodnocení učitele, vychovatele, etopeda,
speciálního pedagoga, o diagnostický údaj tzv. sociokulturních zvláštností, který se týká
dětí s romského sociokulturního prostředí. Jedná se v jedné rovině o dosavadní jedincův
stupeň sounáležitosti s tradiční romskou kulturou. O její průmět do jeho chování
a projevů. V rovině druhé o prvky charakteristické pro dítě z konkrétní sociálně
vyloučené lokality.47
Tradičnějším jevem, je pedagog hledající „určitý konkrétní“ obecný vzorec na řešení
charakteristických situací, vznikajících při práci s Romy. Tyto situace jsou v mnoha
případech pedagogy chápány jako excesivní, tedy v tomto slova smyslu jako situace,
které jsou až šokující u jedince daného věku. Může se ale jednat o velice logická
vyústění sociální situace, aplikace přirozených sociokulturně ovlivněných „strategií
přežívání“. Strategie mohou ale být v rozporu se závažnou sociální normou majority.
Pokud se v takové situaci odstraňují pouze projevy, nikoliv příčiny negativního projevu,
výsledek může být velmi nedobrý.
Pedagog má nabízet jedinci se sociální sankcí i náhradní strategie, sociálně přijatelné
a současně o takovém obsahu, aby ji byl schopen zařadit do svého systému sociálních
strategií. Tedy se „striktním vymezením mantinelů nabízet i sociální pomoc a sociální
kontrolu“.48 V konečné fázi jde o výsledek, kdy pro konkrétního jedince přijetí výše
47

Pokud pedagog získá informace o klientovi z jeho předchozího života, měl by je velmi opatrně

vyhodnotit a na základě tohoto hodnocení budovat a ovlivňovat svůj vztah k dítěti. Významnými budou
prevokující podmínky vzniku nedodržování například sociální normy. Jedná se o primárně rodinu a další
kriteria prostředí. V průběhu minulých let například do institucí náhradní výchovné péče přicházelo
a přichází podle výzkumů i dostupných anamnéz množství jedinců právě z již zmíněného prostředí
romské rodiny, žijících v segregované oblasti. Tyto děti majorita označuje paušálně jako romské. Stupeň
začlenění do norem majoritní společnosti je pochopitelně i u Romů v převýchovných institucích také
značně odlišný. U jedinců je významným činitelem právě stupeň zvnitřnění a eventuálního odklonu jejich
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popisovaného majoritního modelu chování, neznamená současně vyloučení ze sociální
skupiny, společenský odsudek a následné osamocení. V některých případech se daří
připravit jedince, který obstojí navzdory tlaku vlastní rodiny směrem k porušování
norem, v ideálním případě rodinu pozitivně ovlivňuje. To vyžaduje vysokou znalost
specifik dynamiky takovýchto rodin.
Jedná se do budoucna o velký prostor pro státní i nestátní sektor. Na úrovni vlády je
vytvořena meziresortní komise, jejímž úkolem je transformace péče o tzv. „ohrožené
děti“.49 Do oblasti zájmu je řazena i kategorie sociokulturně znevýhodněného dítěte.
Jedním z bodů, o kterých se jedná, je také již naznačená sanace rodiny. To může
v důsledku znamenat v realitě jedinou cestu změny, a to odchod z ghetta. Tedy
začlenění do majority, na úrovni asimilace. V takto pojaté systémové práci mají svůj
podíl mimo jiné i škola a konkrétní pedagog. Oba subjekty však potřebují východiska
intervencí na podkladě relevantních informací.
V současné době se při práci s konkrétním Romem vytvářejí konkrétní postupy, které
předpokládají některá ne zcela správná východiska. Romské dítě je vnímáno jako
jedinec, který se pohybuje rovnoměrně na ose tradiční minorita – majorita. Díky svému
romství se nedokázal on ani jeho rodina orientovat v hodnotách majoritní společnosti,
a proto je nutné mu je přibližovat. V postupech majoritní společnosti je začleněna snaha
pochopit a popsat mentalitu romského společenství i romského jedince, a to např.
prostřednictvím uměle koncipovaného „Pravého romství“ nebo prostřednictvím tradice
a společných kulturních znaků. Problém však nastává při aplikaci stávajících vědomostí
o romském etniku, kdy pracovník přistoupí k reálnému případu v duchu úvahy, že
pokud jeho klient nejeví známky osvojení majoritních hodnot a nemá k majoritně už50
navázané vzorce chování, musí mít naopak vzorce chování a hodnoty tradiční romské
kultury, tak jak byla žita v minulosti. V takovém případě se vychází ze statického
vnímání kultury. Takto ale tito jedinci nefungují. V oblasti práce s jedincem ze sociálně
vyloučené lokality, je v současnosti příliš mnoho informačního balastu, než aby bylo
možné přijmout efektivní strategie a dát jim podobu systémových opatření. Tak vzniká
reálná šance, že kritika Evropského soudu pro lidská práva bude mít pozitivní efekt. Ten
by se mohl projevit například státem garantovaným konceptem práce se sociálním
49
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znevýhodněním i rozsáhlejšími výzkumy, na kterých by takový koncept vznikal. Ten by
v následné fázi garantoval efektivitu přijatých dílčích intervencí do popisované oblasti.
Na tomto místě je potřeba ještě upozornit na skutečnost, že ve vyloučených lokalitách
není homogenní společnost pouze chudých jedinců. Jde o svébytné prostředí se sociální
stratifikací na úrovni chudí – bohatí. Lidé zde mají například vytvořeny své specifické
atributy moci a úspěšnosti, podle kterých se uvnitř subkultury dělí a rozpoznávají.
Problémy v lokalitě mají primárně sociálně slabší jedinci, na kterých ostatní úspěšnější
parazitují. Markantní a zajímavé je i rozdělení na starousedlíky a novousedlíky.
Proklamovaný prvek „romské solidarity“ je již v současnosti v tomto prostředí mýtem.

2. Sociálně vyloučená lokalita a její vazba na výchovu a vzdělávání
2.1 Majoritní charakter české školy

Spouštěcím mechanismem, který uvedl celou kauzu do pohybu, bylo obvinění
českého systému pedagogicko-psychologického poradenství z nekorektního přeřazování
dětí z hlavního vzdělávacího proudu do oblasti speciálního školství. Tento odsudek má
podklad v konkrétních kauzách. Jedná se v důsledku o zpochybnění postupů
přeřazování romských dětí do tehdejších zvláštních škol. Na tuto školu bylo možné dítě
zařadit pouze na podkladě mentálního handicapu. D. H. a další argumentovali, že byli
zařazeni do zvláštní školy na podkladě nesprávně užité diagnostiky. Tím se otevřel
zájem o diagnostické postupy a práci pedagogicko – psychologických poraden vůbec a
o vzdělávání dětí, které je možné označit jako romské. Na podkladě vymezení romského
aspektu, můžeme používat spíše označení romské děti z prostředí sociálně vyloučených
lokalit, sociokulturně znevýhodněné, odpovídající kategorii sociálního znevýhodnění.
Jednou z často akcentovaných charakteristik lidí žijících v sociálně vyloučených
lokalitách je velmi nízká míra dosaženého vzdělání.51 Hodnota vzdělání, zejména je-li
51
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poskytováno tradiční institucializovanou formou, je vnímána rozporuplně. Postoj rodičů
ke vzdělání dětí je zpravidla výrazně determinován mírou jejich dosaženého vzdělání
v korelaci s mírou jeho faktické uplatnitelnosti. Rodiče dětí žijících v sociálně
vyloučených lokalitách mají zpravidla základní nebo nedokončené základní vzdělání,
často získané na zvláštní škole, tato úroveň je tedy akceptovatelnou laťkou i pro jejich
děti. Škola nadto rodičům nepřinesla prakticky nic, čím by mohli ovlivnit svou životní
situaci. Rodiče, kteří navštěvovali a případně i dokončili učňovská zařízení, ve většině
případů trpí dlouhodobou nezaměstnaností a dovednosti nabyté v průběhu vzdělávání
jsou na současném otevřeném trhu práce, s ohledem na zvyšující se nároky i případné
diskriminační faktory, takřka neuplatnitelné. V přirozeném okolí sociálně vyloučených
jedinců nadto velmi často zcela absentují osoby, jež je možné vnímat jako vzory
úspěchu dosaženého prostřednictvím vzdělání. Následné vnímání hodnoty vzdělávání
jakožto velmi sporné je tak, z pohledu obyvatel sociálně vyloučených lokalit, logickým
důsledkem tohoto stavu.52
Kořeny školní neúspěšnosti dětí žijících v podmínkách sociální exkluze však nelze
hledat jen v přístupu rodičů ke vzdělání. Stěžejním determinačním faktorem jsou
především odlišné mechanismy socializace a akulturace v tomto specifickém prostředí.
Morvayová mimo jiné uvádí, že školní zralost, školní připravenost a následný školní
úspěch jsou závislé především na vývoji osobnosti a základními faktory vývoje
osobnosti jsou dědičnost – prostředí – výchova. Na této linii je pak možné usuzovat, že
„struktura všech těchto faktorů u dětí ze sociálně vyloučených lokalit je významně
odlišná od dětí tzv. socio-ekonomicky zdatnější a kulturně se lišící majority, čímž se
významně zvyšuje riziko školního neúspěchu a sekundárně i neúspěchu směrem
k inkluzi do společnosti jako celku“.53
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Téměř každý prostor mimo svou rodinu, do kterého romský jedinec přichází, či je
umisťován, bývá pro něho jednoznačně cizí. Je prostě majoritní. Dochází k situaci,
kterou je možné označit jako stav „vykořenění jedince“. Problémová situace obvykle
vzniká poprvé ve chvíli, kdy je jedinec konfrontován s libovolnou majoritní institucí
a její kontrolou. V konkrétní podobě dochází k takové situaci u Romů velice často
v případě zahájení školní docházky. Romské děti jsou většinou nepřipraveny na nároky
školy.
Významnými příčinami častého selhávání, které uvádí Nikolai, jsou:
Obecné příčiny: zdravotní handicap a jeho různé formy, náročné životní situace,
psychické poruchy (úzkostnost apod.), zneužívání, týrání a zanedbávání dítěte aj.
Příčiny vyplývající z života v situaci sociálního vyloučení: omezený jazykový kód,
nízká vzdělanost rodičů, špatné materiální podmínky, špatná fyzická kondice (špatný
životní rytmus, špatná výživa, nedostatek spánku apod.), odlišná hodnotová orientace,
materiální stigma, nedostatečné hygienické návyky apod.
Příčiny ovlivněné tradičními kulturami: odlišný mateřský jazyk, život
v kastovním systému, uplatňování konceptu rituální čistoty, odlišná hodnotová
orientace, odlišné pojetí autority, důležitost rodinných vazeb, náboženská pravidla
a normy apod.
Důsledky diskriminace a segregace: stereotypní vnímání dítěte (romské dítě =
problémové dítě), stereotypy ostatních rodičů, vyčlenění z kolektivu na základě barvy
pleti, předsudky v oblasti typické osobnosti dítěte ze sociokulturně odlišného prostředí
(romské dítě=praktická orientace) aj.
Etnicita – prostředí – genotyp: Mnohé domněle čistě biologické jevy mají sociální a
kulturní povahu, jsou podmíněny sociokulturně. Snahu vysvětlit nezpochybnitelné
rozdíly mezi lidmi i lidskými skupinami nelze omezit pouze na jednostranné hledání
v biologických či naopak pouze sociálních kategoriích.
Uvedená fakta a další významnosti, které jsou s nimi v úzkém spojení, vedou
v některých případech k selhávání dítěte v klasické základní škole a k následnému
přeřazení jedince do zvláštní školy.
Učitelé i někteří pracovníci pedagogicko-psychologických poraden pak argumentují
pro zařazení do dnešní základní školy praktické, velmi se překrývajícími argumenty.
Například dítě zde nalezne nejen snazší a uchopitelnější podmínky, ale hlavně dost
často někoho z „rodiny“ (bratrance, sestřenice, ale i tety, strýce či ještě vzdálenější
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příbuzné). Pocit osamělosti se tím zmenší a současně je zde i většina obdobně etnicky
handicapovaných dětí. I pro učitele je snazší se v takové situaci přeorientovat na tuto
notu. Jde v podstatě o spor mezi prvkem vzdělanostním a výchovným, jako podkladem
pro osobní prosperitu dítěte. Ve hře jsou přiměřené nároky a spokojené dětství versus
budoucí maximální profesní orientace.54

2.2 Problematika diagnostiky (romských) dětí z vyloučené lokality

Rozdíly mezi různými sociokulturními skupinami jsou natolik veliké, že zcela
překrývají případné shody. Výjimkou je prostředí prostředí tzv. sociálně vyloučených
lokalit, kdy při určité opatrnosti lze některé společné prvky identifikovat. Přesto rozdíly
mezi jednotlivým sociálně vyloučenými lokalitami zůstávají velice významné,
a to i mezi lokalitami, které bývají majoritní populací chápány jako etnicky homogenní.
Zkušenosti s diagnostikou dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí,
v českém kontextu zejména s diagnostikou romských dětí ze sociálně vyloučených
lokalit, ukazují, že projevy v jednotlivých dimenzích, jako jsou myšlení a řeč,
emocionalita, paměť a učení, pozornost a motivace k výkonu jsou podobné těm, které
vykazují děti z majoritního prostředí, diagnostikovaných v pásmu lehké mentální
retardace. Rozdíly lze nalézt v absenci rigidity a stereotypizace myšlení,55 a zejména
v absenci obtíží v rámci přirozeného prostředí dítěte, tedy v tzv. „activities of daily
living“, běžných životních situacích. Zkušenosti s psychologickou diagnostikou
v zahraničí, zaměřenou na sledování potenciálu učit se56 naznačují, že rozdíly mezi
dětmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a dětmi zdravotně postiženými lze
nalézt i v oblasti schopnosti učit se ze zkušenosti. K výskytu projevů připomínajících
v některých ohledech projevy lehké mentální retardace u dětí ze sociálně vyloučených
rodin lze poznamenat, že důvody jejich vzdělávacích obtíží mají ve skutečnosti obvykle
jinou etiologii, než je zdravotní handicap. Současně ale, život v situaci sociální exkluze
je charakteristický i větším rizikem vrozených zdravotních handicapů, takže lze
54
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předpokládat vyšší procento zdravotně postižených dětí, které se narodí a dále žijí
v sociálně vyloučených lokalitách oproti dětem z majoritní společnosti.57
2.3 Výsledky revize testu školní zralosti 58

Dopad výše popsaných skutečností na současný stav je takový, že vznikl spor
pedagogicko-psychologické poradny versus odborná veřejnost, zabývající se jedinci ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Opět se je v centru pozornosti problematika
„cultere free“ testů. Není to poprvé. Na tomto místě je pro nás významné provést vlastní
šetření. Považujeme za platné, že pokud se prokáže nerelevantnost alespoň některé
používané diagnostické techniky, směrem k dítěti ohroženému prostředím sociálního
vyloučení, je to důvodem pro revidování alespoň některých dalších diagnostických
kriterií a postupů. Z uvedených důvodů se nám jako inspirující jevilo podrobit analýze
některou ze základních diagnostických metod. Volili jsme orientační test školní zralosti.
Školní zralost je vymezována jako dosažení takového stupně vývoje, kdy je dítě
schopno zúčastnit se školního vyučování, a rozeznávají se tři její hlediska: oblast
rozumová, citová a sociální.59 Právě diagnostikování (zejména rozumové oblasti) školní
zralosti je u romských dětí často diskutováno, zejména z důvodu jejich správného
zařazování do zvláštních škol např. základem vyšetření jsou (vedle posouzení úrovně
školní zralosti) inteligenční testy, sestavené podle průměru běžné populace předškolních
dětí, které nezohledňují v celé šíři odlišnou sociální a kulturní zkušenost vyšetřovaného
dítěte. „Výsledky inteligenčních testů ukázaly u drtivé většiny vyšetřovaných romských
dětí na omezené inteligenční schopnosti“.60 Také Výbor pro práva dítěte je znepokojen

57
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neúměrně vysokým zastoupením romských dětí ve zvláštních školách …).61 „Na tyto
výtky zareagoval MŠMT změnou způsobu diagnostiky celkové úrovně nadání dítěte
a její struktury. Ministerstvo provedlo analýzu všech testů používaných v pedagogickopsychologických poradnách pro rozhodování o přeřazení dítěte do zvláštní školy
a následně nechalo zpracovat českou revizi celosvětově nejužívanějšího testu WISC-IIIUK, což vydává za uskutečnění prvního kroku ke snížení negativních dopadů
sociokulturní odlišnosti na romské děti.“62 Samozřejmě jsme pátrali již dříve po
výsledcích analýzy a novém, změněném způsobu diagnostiky a musíme konstatovat, že
nám nikdo z odpovědných pracovníků, kteří byli osloveni (na MŠMT dr. Teplá
z odboru speciálního vzdělávání a ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického
poradenství ČR Dr. Zapletalová) nebyl schopen (anebo nechtěl) poskytnout žádané
informace. Na tyto informace jako by bylo uvaleno informační embargo zřejmě
z důvodu jejich ožehavosti, což situaci samozřejmě neřeší a připomíná výrok Gabala:
„Je tu tendence k jakémusi utajování záměrů vlády...“.63 Nezjistili jsme tedy, zda se
modifikace testu Kerna při diagnostikování školní zralosti stále používá v největší míře
a zda je prověřena jeho vhodnost pro romské děti.64 Rozhodli jsme se alespoň
v některých zásadních aspektech ověřit jeho vhodnost sami. Zda tedy jeho aplikace činí
rozdíly mezi dětmi majoritními a dětmi z prostředí sociokulturně znevýhodňujícího.
Současně se tak ukázala možnost znovu upozornit, že existují takové výkonové oblasti
nemajoritního dítěte, které nemají charakter intelektového charakteru, ale mohou se tak
jevit. Získaná data mají aspiraci na zásadní argumentaci pro jednu z již zmíněných stran
sporu o „culture free“ diagnostiku.
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Orientační test školní zralosti

Pro naše potřeby jsme zvolili běžně používanou modifikaci testu A. Kerna se třemi
úkoly: kresbou postavy, napodobením psacího písma a obkreslením skupiny teček.
Všechny úkoly kladou nároky na vyspělost jemné motoriky a koordinaci vidění
a pohybů ruky.
Kresba dává příležitost k výtvorům různé vývojové úrovně, umožňuje tak posouzení
povšechné rozumové úrovně. Úloha písmo a tečky představují úkol v pravém slova
smyslu. Dítě musí vyvinout úsilí, přimět se vůlí a vydržet. Je zjištěna signifikantní
závislost mezi výsledky a přizpůsobením na začátku školní docházky a také školními
známkami v 1. a 2. třídě.65

Statistické zpracování dat

Základní proměnnou byla etnická příslušnost účastníků výzkumu, k dalším
sledovaným proměnným patřily věk, pohlaví, místo bydliště a typ školy (základní nebo
zvláštní škola). Srovnávané skupiny byly definovány maximálním počtem sledovaných
proměnných při zachování dostatečného počtu případů ve skupinách pro účely
statistického zpracování tak, aby nedocházelo ke ztrátě kontroly nad možnými zdroji
rozdílů mezi skupinami (např. k bezúčelnému porovnávání výsledků žáků základních
a základních škol praktických).
Zvláštní pozornost byla věnována kontrole vlivu potenciálně intervenujících
proměnných (typ školy, věk, pohlaví, příslušnost k místní komunitě). Toho lze
u jednotlivých skupin dosáhnout:

a) párovým srovnáváním skupin, které odlišuje pouze jedna charakteristika (zpravidla
etnicita), ale jsou vyrovnané z hlediska všech ostatních sledovaných proměnných;
případný rozdíl lze pak považovat za výsledek vlivu izolovaně sledované proměnné
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b) sledováním podobnosti trendů rozdílů v jednotlivých částech výzkumného souboru,
např. liší-li se mezi sebou v úrovni sledované proměnné mladší romští žáci základní
školy praktické v Českých Budějovicích a mladší neromské žákyně základní školy
tamtéž, lze podobný rozdíl sledovat i mezi odpovídajícími skupinami žáků v Ústí nad
Labem? Tato metoda byla využita v případě, že nebylo možné zohlednit všechny
potenciálně intervenující proměnné a umožňuje interpretovat alespoň obecnost trendu.

c) pokud nebylo možné postupovat podle předchozích dvou bodů, byly srovnávány
pouze dostatečně zastoupené skupiny – nedocházelo tedy ke slučování částí vzorku
s potenciálně odlišnými charakteristikami a interpretace výsledků mohla probíhat
s ohledem na všechny možné zdroje rozdílů.

Data byla zpracovávána na úrovni hrubých skórů, případně respektovaných
populačních norem pro danou metodu. Vzhledem ke specifické výzkumné populaci jsou
výsledky populačních norem vždy vnímány jako orientační; případné diskrepance mezi
výsledky vyjádřenými hrubým skórem a normou jsou vzhledem k explorační povaze
výzkumu považovány za dílčí výsledek a vždy interpretovány statisticky i věcně. Tento
postup umožňuje v řadě případů odpovědět na námitku, týkající se adekvátní volby
metodik (testů, dotazníků).
Každá analýza byla zahájena testováním distribuce výsledků, její normality
a rovnoměrnosti zastoupení. Při porovnávání výsledků i volbě postupů statistického
zpracování byla maximálně respektována diferencovanost vzorku, tzn. i metody byly
voleny s ohledem na veškeré zjistitelné zdroje rozdílů a jejich důsledky např. pro
velikost skupin. K výpočtům a určování statistické významnosti rozdílů bylo vzhledem
k distribuci

výsledků

a

velikosti

skupin

využito

zpravidla

odpovídajících

neparametrických metod s využitím statistického software SPSS 11.5 for Windows.
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Popis výzkumného souboru

Pro kvalitní statistické zpracování byly z celkového počtu 187 respondentů (žáků
1. tříd) dostatečně zastoupeny tři skupiny (tab. č. 1). Nelze tedy zjišťovat rozdíly mezi
místními komunitami. Respondenti byli ve věku 6-9 let (tab. č. 2), kdy starší děti byly
většinou romské ze ZŠP, nejčastěji z důvodu odkladu školní docházky.

Dostatečně zastoupeny jsou tři skupiny:
- Romové ze ZŠ v Českých Budějovicích;
- Romové ze ZŠP v Ústí nad Labem (Předlice, Krásné Březno);
- Neromové ze ZŠ v Českých Budějovicích.
Tabulka č. 1 Popis výzkumného souboru

pohlaví

SKUPINY

Romové z
ČB, ZŠ
Romové z
ÚnL, ZvŠ
neromové
z ČB, ZŠ

Celkem

ž

18

12

30

12

10

22

56

67

123

86

89

175

Tabulka č. 2 Věkové rozložení
Věk

N

Procenta

6

83

47,4

7

72

41,1

8

14

8,0

9

6

Celkem

175

43

Celkem

m

3,4
100,0

Výsledky
Získaná data nepocházejí z normálního rozdělení, byl tedy použit neparametrický
Mann-Whitneův test.

a) Romské děti ze ZŠ a ZŠP
Chlapci ze ZŠ dosahují ve všech subtestech lepších výsledků, než jejich vrstevníci
zařazení do ZŠP, u kterých dokonce ve 3 případech (25 %) vyšla nezralost (graf č. 1
a 3). Na 5 % hladině (značena šedým stínováním) je však statisticky průkazný (p =
0,017) pouze rozdíl výkonů v subtestu „věta“ (průkazný tedy není ani rozdíl v celkovém
skóru) (tab. č. 3a a 3b). Vzorek je ale dosti malý – při větších počtech respondentů by
vycházely průkazně i ostatní rozdíly (především v celkovém skóru).

Tabulka č. 3a – Výsledky romských chlapců ZŠ a ZŠP
SKUPINY 2
kresba

Romové z ČB,

postavy

ZŠ
Romové

Průměrné

Sum

pořadí

Ranks

z

ÚnL, ZŠP
věta

Romové z ČB,
ZŠ
Romové

z

ÚnL, ZŠP
tečky

Romové z ČB,
ZŠ
Romové

z

ÚnL, ZŠP
celkový

Romové z ČB,

výsledek

ZŠ
Romové

z

ÚnL, ZŠP

of

13,89

250,00

17,92

215,00

12,44

224,00

20,08

241,00

14,00

252,00

17,75

213,00

13,50

243,00

18,50

222,00

Tabulka č. 3b – Výsledky romských chlapců ZŠ a ZŠ
kresba

Mann-Whitney
U Test
Hladina
významnosti

celkový

postavy

věta

tečky

79,000

53,000

81,000

,179

,017

,228
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výsledek
72,000
,074

U dívek je rozložení podobné. Dívky z obou typů škol podávají téměř shodný výkon
v kresbě postavy, průkazný (p = 0,004) je rozdíl v subtestu „věta“ na 1 % (značena
černým stínováním) a na 5 % hladině i v subtestu „tečky“ (p = 0,023) (tab. č. 4a a 4b).
Také celkový skór mají příznivější dívky ze ZŠ (u 2 dívek ze ZŠP (20 %) vyšla
nezralost (graf č. 2 a 4), ale rozdíl není statisticky průkazný, i zde hraje roli velikost
vzorku.

Tabulka č. 4a – Výsledky romských dívek ZŠ a ZvŠ
SKUPINY 2
kresba

Romové

postavy

ČB, ZŠ
Romové

z
z

ÚnL, ZŠP
věta

Romové

z

ČB, ZŠ
Romové

z

ÚnL, ZŠP
tečky

Romové

z

ČB, ZŠ
Romové

z

ÚnL, ZŠP
celkový

Romové

výsledek

ČB, ZŠ
Romové

z
z

ÚnL, ZŠP

Průměrné

Sum

pořadí

Ranks

11,58

139,00

11,40

114,00

8,13

97,50

15,55

155,50

8,79

105,50

14,75

147,50

9,50

114,00

13,90

139,00

Tabulka č. 4b – Výsledky romských dívek ZŠ a ZŠP
kresba

celkový

postavy
Mann-Whitney
U
Hladina
významnosti

věta

tečky

59,000

19,500

27,500

,939

,004

45

výsledek

,023

36,000
,075

of

b) Děti ze ZŠ
U chlapců jsou celkově nižší výkony u Romů (graf č. 1 a 5), průkazný (p = 0,018) je
na 5 % hladině však pouze rozdíl v úrovni kresby postavy (tab. č. 5a a 5b).

Tabulka č. 5a – Výsledky romských a neromských chlapců ZŠ
SKUPINY 2
kresba

Romové

postavy

ČB, ZŠ

Průměrné

Sum

pořadí

Ranks

z

neromové z
ČB, ZŠ
věta

Romové

z

ČB, ZŠ
neromové z
ČB, ZŠ
tečky

Romové

z

ČB, ZŠ
neromové z
ČB, ZŠ
celkový

Romové

výsledek

ČB, ZŠ

z

neromové z
ČB, ZŠ

of

46,67

840,00

34,55

1935,00

39,69

714,50

36,79

2060,50

43,81

788,50

35,47

1986,50

44,33

798,00

35,30

1977,00

Tabulka č. 5b – Výsledky romských a neromských chlapců ZŠ
celkový
kresba postavy

věta

tečky

MannWhitney
U Test

výsledek
38

339,000

464,

390,

1,

500

500

00
0

Hladina
významn

,018

,602

osti

46

,101

,0
75

U romských a neromských dívek ze ZŠ jsou výkony srovnatelnější než u chlapců (graf
č. 2 a 6), opět ale s výjimkou kresby postavy (p = 0,006) (tab. č. 6a a 6b).

Tabulka č. 6a – Výsledky romských a neromských dívek ZŠ
Průměrné
SKUPINY2
kresba

Romové

postavy

ČB, ZŠ

pořadí
z

neromové z
ČB, ZŠ
věta

Romové

z

ČB, ZŠ
neromové z
ČB, ZŠ
tečky

Romové

z

ČB, ZŠ
neromové z
ČB, ZŠ
celkový

Romové

výsledek

ČB, ZŠ

z

neromové z
ČB, ZŠ

Sum of Ranks

55,29

663,50

37,26

2496,50

37,04

444,50

40,53

2715,50

40,79

489,50

39,86

2670,50

44,25

531,00

39,24

2629,00

Tabulka č. 6b – Výsledky romských a neromských dívek ZŠ
celko
vý
kresba

Mann-Whitney U
Test
Hladina
významnosti

výsle

postavy

věta

tečky

dek

218,500

366,500

392,500

351,000

,006

,605

,881

,410

c) Romští chlapci a dívky ze ZŠ
Jejich výkony se v žádném úkolu průkazně neliší. I zde je třeba upozornit na problém
velikosti vzorku, při větším vzorku by patrně vyšel významný rozdíl v úrovni kresby
postavy, lepší u dívek (graf č. 1 a 2).

d) Neromští chlapci a dívky ze ZŠ
Chlapci a dívky se mezi sebou liší v úrovni kresby postavy, která je průkazně (p =
0,008) častěji lepší u dívek (tab. č. 7a a 7b, graf č. 5 a 6).
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Tabulka č. 7a – Výsledky neromských chlapců a dívek ZŠ
Průměrné
pohlaví
kresba

pořadí

m

70,41

3943,00

ž

54,97

3683,00

m

65,21

3652,00

ž

59,31

3974,00

m

61,03

3417,50

ž

62,81

4208,50

63,48

3555,00

60,76

4071,00

postavy
věta
tečky
celkový

Sum of Ranks

m

výslede
k
ž

Tabulka č. 7b – Výsledky neromských chlapců a dívek ZŠ
celkový
kresba postavy
Mann-Whitney U

1696,

1405,000

Test
Hladina

000

,008

významnosti

věta

,333

tečky

výsledek

1821,500

1793,000

,745

,619

Pro lepší názornost uvádíme grafy celkové výkonové úrovně jednotlivých skupin
respondentů.
Graf č. 2 - Celkový výsledek R, ČB, ZŠ, ž

Graf č. 1 - Celkový výsledek R, ČB, ZŠ, m

33%
nadprůměr
nadprůměr

průměr
50%

67%

Graf č. 3 - Celkový výsledek R, ÚnL,ZŠP, m

50%

průměr

Graf č. 4 - Celkový výsledek R, ÚnL, ZŠP, ž

20%

20%

17%

25%

nadprůměr

nadprůměr

průměr

průměr

podprůměr

podprůměr

60%

58%
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Graf č. 5 - Celkový výsledek N, ČB, ZŠ, m

Graf č. 6 - Celkový výsledek N, ČB, ZŠ, ž

2%
39%

37%

nadprůměr

nadprůměr

průměr
59%

průměr

podprůměr

63%

Poznámka: nadprůměr a průměr značí školní zralost a podprůměr naopak školní nezralost.

Romové a Neromové obou pohlaví zařazení do ZŠ, podávají statisticky významně
odlišný výkon v subtestu „kresba postavy“. Nižší výkon u Romů a Romských dívek
může být dán zázemím – zatímco děti z majoritní populace jsou odmala zvyklé doma
kreslit, u Romů to nemusí být obvyklé (srovnej: „Dítě zřídka získává zkušenost s tužkou
a papírem..“66), a také jejich výtvarným projevem, poněvadž většina romských dětí
tíhne spíše k haptickému typu (srovnej: Schmidtová si během výzkumu v porodnici
všimla, že romské matky svým novorozencům intenzivněji předávají signály kontaktu
těla a kůže.67 Komunikační signály – dotyky, držení těla, napětí, vibrace, rytmus, tempo
– byly pro děti jedinečným prostředkem a zážitkem, náhradou řeči. Tento fakt potom
může vysvětlovat neobyčejný zájem romských dětí o haptické vjemy.68 Je pravdou,
že jiní autoři s ní tento dojem nesdílejí.). O něco lepší výsledky v kresbě postavy
dosahují romské dívky než chlapci, i když kvůli velikosti vzorku je rozdíl nevýznamný,
stejně jako neromské žákyně ZŠ ve srovnání s neromskými žáky. Zdá se, že se zde
promítl jev, který popisuje Švancarová a Švancara nebo Peschaková, kdy dívky v tomto
věku dosahují relativně lepšího kresebného výkonu než chlapci69 a v kresbě postavy
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splňují více položek – detailů kresby,70 nebo může jít o důsledek genderově odlišné
struktury činností – dívky i předškolního věku spontánně kreslí princezny apod.71
Výsledky Romů ze ZŠ a ze ZŠP se ve všech subtestech liší očekávatelným
způsobem (statisticky průkazný je na daném vzorku však pouze rozdíl v subtestu
„věta“). (Zde musíme podotknout, že testový výsledek je poměrně spolehlivý podklad
pro závěr o zralosti, nestačí však pro spolehlivé posouzení nezralosti,72 která u
některých romských dětí ze ZŠP vyšla.)
Na odlišném zařazení se do značné míry může podílet nižší vyspělost jemné
motoriky, která u romských dětí bývá slabší,73 a koordinace vidění a pohybů ruky,
rozumová úroveň a také nižší připravenost ke školní práci, poněvadž úkol „věta“
je úkolem v pravém smyslu slova. Dítě potřebuje k jeho splnění vydržet určitou dobu
vyvíjet konkrétní činnost a vyvinout jisté volní úsilí. Zde musíme doplnit ještě
informaci ze sběru dat, kdy se nám romské děti v prvních třídách ústeckých ZŠP jevily
celkově drobnější, přičemž tělesný vzrůst hraje rovněž roli, poněvadž somaticky
vyspělejší děti se lépe adaptují na školu.74
Podle našeho názoru tak došlo k potvrzení sociokulturního vlivu na výsledky (téměř
stejný výkon v kresbě postavy podávají romské děti ze ZŠ i ZŠP a to z různých měst,
jsou však rozdíly mezi romskými a neromskými dětmi na ZŠ), o kterém se zmiňuje
i Zpráva o stavu romských komunit v ČR 2004: „důvodem přeřazení romského dítěte ze
základní do zvláštní školy není jeho romská národnost, ale jazykový handicap, odlišná
dynamika osobnostního vývoje, jiná hierarchie hodnot a sociokulturní odlišnost jeho
rodiny, které jsou závažnou překážkou pro jeho další vzdělávání“.75 Považujeme tedy za
správné přiklonit se k možnosti sociokulturního zkreslení výsledků, v případě
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diagnostiky v pedagogicko-psychologických poradnách i v případě diagnostiky
takových dětí klinickými psychology.
Navíc je popisován častý jev, že rodiče, kterým je známé prostředí zvláštních škol,
mnohdy automaticky směřují dítě do stejné školy, kterou prošli sami, případně sami
žádají o jeho přeřazení do zvláštní školy.76 Tito rodiče jsou vinou nízkého vzdělání (více
než 80 % dětí z romské populace, tedy dalších budoucích rodičů, navštěvuje zvláštní
školu,77 podobně velké číslo absolventů ZŠP tedy můžeme očekávat i mezi současnými
rodiči (60 %) dle vládní zprávy)78 sami omezeni na trhu práce a také předurčeni
k nižšímu sociálnímu statusu, protože společnost v ČR vzdělání vnímá jako faktor
určující úroveň života.79 Rodiče budou s největší pravděpodobností jen stěží pomáhat
svému dítěti překonávat překážky kladené v českém školství dětem z minoritních
skupin, připravovat se do školy a motivovat ke vzdělání.80
Když se podrobněji podíváme na další z oblastí školní zralosti, jak je definují
renomovaní badatelé v této oblasti Kern, Hetzerová, Strebalová, na oblast citovou
a sociální,81 dojde nám, že romské dítě může být pro vstup do školy v současném
školství připraveno jen stěží. Je po něm požadována např. „schopnost potlačení
impulzivních reakcí,“82 ale doma romské děti nejsou zvyklé na pokárání za jakýkoliv
projev svého temperamentu, chovají se spontánně a přirozeně bez ohledu na to, co by se
mělo,83 bývají živější, temperamentnější, hůře se ukázňují, vykřikují atd.; „zapojení citů
do motivace ke školní práci“,84 ale Romové chápou školu jako „bílou“, víceméně
76
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represivní instituci, mají k ní a priori nedůvěru a „romské dítě nikdo doma nenutí učit se
něčemu, co mu není od Boha dáno, ony nejsou zvyklé řešit úkoly“;85 „schopnost
akceptovat autoritu učitele“,86 ale ony jsou v rodině obvykle vychovávány benevolentní
výchovou, mají problém si uvědomit postavení učitele, nejsou zvyklé komunikovat
s dospělým neromem; „být samostatné“, ale romská rodina od dětí nežádá, aby se
samostatně rozhodovaly, dokonce si to nepřeje, v romské rodině se v dětech nerozvíjí
vědomí jejich individuální zodpovědnosti za sebe sama, za svůj vlastní život, od nikoho
se zde neočekává, že úkol vyřeší sám,87 bývají nesamostatné; „stýkat se s jinými dětmi
a začlenit se do jejich kolektivu“,88 ale neromští rodiče často vedou své děti k tomu, aby
se distancovaly od romských spolužáků a nejenom rodiče - dle Balabánové bylo a je
velké procento romských dětí kvůli své „jinakosti“ vydělováno z přirozených kolektivů
školních tříd díky „jednotnému“ pedagogickému přístupu ke všem dětem, „romské děti
pak patří ve školních třídách spíše mezi děti neoblíbené“.89 Také se opakovaně zjišťuje,
že neromské děti i romské děti nevolí do svých přátelských, ani pracovních skupin děti
opačné skupiny. To je staré sociometrické poznání.
Novější a pregnantnější je zjištění, že za posledních dvacet let se tento stav
nezlepšuje.90 Kapitolou samou o sobě je požadavek „ovládnutí odposlouchané hovorové
řeči“. Jazyková bariéra je dobře známým problémem romských dětí v české škole
a během školní docházky tento handicap často ještě narůstá.91 Ve výčtu handicapů
bychom mohli pokračovat dále.
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Ke stejnému závěru dochází i Thálová (2001), když říká, že „hlavní příčinou absence
vzdělání u romského etnika je nepřipravenost romských žáků na školní výuku... „.92
Dle našeho názoru bylo uskutečnění „prvního kroku“ v roce 2004 (myslím tím zavedení
cultural fair testu WICS-III-UK) ke snížení negativního dopadu sociokulturní odlišnosti
na romské děti opožděné a nedostatečné, obzvláště, když se jich odborníci dovolávali již
delší dobu (např. v roce 1999 Balabánová,93 2000 Říčan94). Částečným řešením
v nedávných letech se stalo zavedení přípravné třídy pro děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí. Cílem je připravit děti k bezproblémovému začlenění do
vzdělávacího procesu od prvního ročníku základní školy a předcházet tak u nich
případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh
jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Tyto třídy nejsou
bohužel vždy zřizovány dle potřeby.
Další nadějí je zavedení bezplatného posledního ročníku mateřské školy pro všechny
děti, které jistě přivede další část romských dětí do předškolní přípravy.95

3. Transformace systému od slovenské osady po české ghetto
3.1 Téma a cíl výzkumu

V předchozím textu, jsme se zabývali problematikou získávání informací o dítěti ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí, které je označováno za romské. Upozornili
jsme na efekt „culture fair“ testování a prokázali výskyt jevu podhodnocování dítěte na
podkladě příslušnosti k sociokulturně znevýhodněné skupině. Otázkou je, jak vlastně
vypadá efekt sociokulturního znevýhodnění v systému sociálně exkludovaných lokalit.
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Pokud hodláme zjišťovat tak obecný údaj jako je asimilační trend, musíme se zabývat
co nejširší úrovní zvoleného sociálního prostředí.
Předmětem našeho zájmu je setkání systému tradiční romské formace s její
potenciální českou alternativou a následné poměřování s majoritou. Ke specifickým
sociokulturním podmínkám, k jevům souvisejících se sociálně vyloučenými lokalitami
a jejich možnému vlivu na školní (a tedy i společenský) úspěch, je v dalším textu
přistupováno z perspektivy, která klade důraz na výklad jednání osob v nich žijících
v kontextu. Trvá na důležitosti užívání „genetické metody“ tak, aby zahrnovala široce
historické ontogenetické a mikrogenetické úrovně analýzy, hledá základy pro analýzu
v každodenních životních událostech, bere v úvahu, že obsah myšlení je spojen
s aktivitou lidí a že myšlení je v důležitém smyslu spolu-vytvářeno a distribuováno.
Dále v přístupu předpokládáme, že jedinci jsou aktivními činiteli ve svém vlastním
vývoji, ale nejednají pouze na základě svých vlastních voleb, odmítáme tedy explikační
rámec založený ve vzájemné přímé vazbě příčina-následek, podnět-odpověď, ve
prospěch přístupu, který bere vždy v úvahu náhodnou povahu myšlení v rámci aktivity a
přiznává centrální roli interpretaci jevů v jeho vlastním vysvětlovacím rámci. Pro
přístup k jevům využíváme metodologii humanitních věd stejně jako věd společenských
a přírodních.96
V názvu předkládaného textu je zmíněn asimilační trend. Zajímá nás, zda dochází v
české exkludované lokalitě ke změně a jaká je její povaha. Máme tím na mysli, stav po
odchodu romského jedince ze slovenské osady do českého sociálně vyloučeného
prostředí. Vezmeme v úvahu možnost, že proměna klimatu sociální formace, je
specificky romská (možná „etnická“). Zvážíme i opačnou variantu, že v české sociálně
vyloučené lokalitě vzniká stav nasměrování jedince k majoritním způsobu života.
Dosahuje ho však pouze na úrovni konce ekonomického spektra (chudoby), v souladu
s tezí, že se jedná o vznik subkultury majoritní společnosti, vymezené primárně
chudobou lokality a specifickým přístupem k ekonomickým zdrojům.97 Druhá varianta

96

Srv. např. definice kulturní psychologie COLE, Michael. Cultural Psychology: A once and future

discipline. 5th edition. [s.l.]: Harvard University Press, 2000. s. 104
97

Zde je zdroj inspirace pro označení prostředí jako „specifického“ (viz název předkládaného textu)

54

by současně potvrdila správnost Lewisových závěrů v českých podmínkách.98 Přirozeně
i jejich platnost.
Základním předpokladem předkládaného výzkumu je, že pokud se romské sociální
formace i jednotlivec přesouvají do sociálně vyloučené lokality v ČR, dochází u nich ke
změně na podkladě adaptace. Původní kulturní (romské) prvky se vytrácejí, a pouze
minimum se transformuje do nového prostředí. Daná, sociální formace směřuje
k majoritě, nemá však možnost dosahovat její úrovně. Vytváří se efekt majoritní
subkultury chudoby. V takovém případě můžeme trend potenciální změny označit za
primárně asimilační.
Po sběru dat provedeme komparaci stavu původní slovenské osady s českým
„ghettem“, a následně s většinovou společností. Důvodem tohoto postupu, bylo (viz
výše), že lidé z osad jsou migranty usazenými v současnosti v českých lokalitách
sociálního vyloučení. Ziskem by měla být konkrétnější deskripce trendu změn, které se
odehrávají po migraci romské rodiny do Čech. Zjištěné informace mohou zásadně
ovlivňovat způsob volby intervencí do sociálně vyloučených lokalit.
Na podkladě vícerozměrnosti problematiky byl přijat postulát, že pokud se má zvýšit
efektivita a někdy i smysluplnost eventuálních rozvojových, vzdělávacích, edukačních a
následně i zaměstnanostních programů v sociokulturně a ekonomicky odlišných či
vyloučených lokalitách, je nezbytné objektivněji formulovat sociokulturní specifika
odpovídajících skupin. V praktické rovině to znamená směřovat k přiměřenějšímu
uchopování stávající situace v exkludovaných lokalitách a to nejlépe v mezioborové
perspektivě. K akcentaci zmíněné mezioborovosti přitom vedlo zejména porovnání
dosavadních dostupných výsledků badatelských a pedagogických aktivit odborníků
zabývajících se touto problematikou. Svou úlohu sehrála východiska renomovaných
autorit v problematice i další naše vlastní šetření.
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Ta se hlavně týkala povědomí o tradici, i o fragmentech zvyků, obyčejů v životě lidí
ze sociálně vyloučených lokalit, o jejich transformaci do nového prostředí i o jejich
eventuálním novém užitku.99 Data z našich předchozích šetření posloužila současně
jako předvýzkum v případě popisovaného výzkumného záměru. Jednou ze základních
inspirací se stal již citovaný výzkum O. Lewise prováděný v oblastech sociálního
vyloučení. My jsme se náš podobný záměr pokusili realizovat, jako vedlejší produkt
v rámci komplexnějšího projektu.100
V první fázi komparace nás zajímá především deskripce „klíčových jevů“
v souvislostech s ostatními prvky, které se vytvářejí, vyhasínají nebo transformují na
Slovensku ve vybraných lokalitách a dále to, v jaké podobě se následně přenášejí do
českých podmínek. Zajímat nás bude i stav následné infiltrace jedince i skupiny
konzumem majoritního světa. Výzkumným záměrem je také srovnávat vzorek na úrovni
jednotlivých „suboblastí“ odpovídajících konkrétním lokalitám v ČR i na Slovensku.
Data v konkrétnější rovině mají povahu výpovědi o jedinci jako reprezentantu své
rodiny. Ten vždy vypovídá nejen o sobě, ale také o svém nejbližším sociálním okolí a
interakci s ním. V souladu s vymezenou pracovní osou (viz výše) je naším cílem také
zkoumání hodnotové charakteristiky a životního stylu dětí, pojetí rodiny, rodinné
výchovy a strategie v interakci s blízkým i širokým okolím. Předmětem našeho zájmu
jsou i informace, jak jednotlivci ze sledovaného vzorku (a celá skupina) přijímají
socializační role školských zařízení. Dílčím cílem je zkoumání postojů k normám,
případné relativizace či duality norem. To je však zamýšleným výstupem, vázaným na
ukončení celého výzkumu. Dále se pokusíme o identifikaci rizikových faktorů vývoje
dětí a na základě ní navrhnout postupy optimalizace práce s nimi na úrovni reálného
zahlazování sociokulturního handicapu.
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Výběr vzorku

Vzorek jsme volili v souladu s tvrzením, že místa s „žitou“ romskou kulturou je
možné nalézt primárně v místech extrémně chudých a sociálně vyloučených. Zde lze
jedince charakterizovat jako dítě sociokulturně znevýhodněné. Geograficky se jedná
o komparaci dvou základních oblastí, o české lokality s charakterem sociální exkluze
a o romské osady na východním Slovensku. V Čechách se primárně jedná o lokality
Ústí nad Labem - Předlice, Bílina, Chanov a Chomutov. Na Slovensku Chminianské
Jakubovany a Svinia (obojí v okrese Prešov). K Chminianským Jakubovanům více
v příloze I. Sběr dat proběhl u 511 dětí. Finálním výstupem se pak stala vícerozměrná
komparace obou oblastí, kdy se v popředí zájmu nachází především deskripce klíčových
jevů v souvislostech s ostatními prvky, které se vytvářejí, vyhasínají nebo specificky
transformují. Zvolené romské osady je možné považovat za typické z pohledu cíle
migrace jejich obyvatel do námi sledovaných lokalit v Čechách.101 Odpovídají i
fiktivnímu statisticky průměrnému, resp. typickému dítěti žijícímu v lokalitě slovenské
romské osady. Stejné tvrzení si troufáme použít i u českého vzorku. V konkrétní rovině
činnost týmu probíhala na výzkumném vzorku vymezeném na věkovou kohortu 9-16
let. K realizaci vlastního sběru dat bylo využito kontaktů s místními školami.
3.2 Reinkarnace O. Lewise 2005-2008

Výzkumným záměrem bylo také napodobit a částečně rekonstruovat Lewisovo
napojení na psychologický (či spíše psychosociální) aspekt problematiky sociálně
vyloučené lokality v kombinaci s kulturně antropologickým pohledem. Ve finále
Lewisova zobecnění vyvrátit, či potvrdit.
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Výzkumnou techniku bylo nutné zvolit tak, aby bylo možné sledovat účel projektu,
finanční hledisko. Vyrovnat se sociálním a mnohdy i mentální znevýhodněním
respondentů, vyhnout se limitovanosti v kontaktu majorita – minorita a pokud možno co
nejpregnantněji zachovat systémové pojetí problému. Velmi frekventovanou a
oblíbenou výzkumnou metodu dotazníku jsme vyloučili zpočátku. Z hlediska
respondentů jsme dotazník zamítli pro jejich „pouze“ částečnou gramotnost. Z hlediska
sběru a interpretace dat nevyhovoval, jelikož je sestavován z toho, co je již jako faktor
známo nebo předpokládáno, pouze není známo nakolik a v jaké míře je v populaci
u jednotlivce přítomen. Metoda dotazníku by tedy nebyla schopna odhadovat, odpovídat
či měřit a objevit něco zcela nového. Kvantifikovala by tak pouze stav, ze kterého se
následně usuzuje. Respondent navíc své odpovědi v dotazníku formuluje převážně
rozumovými procesy a je limitován, jak kvalitou a obsahem formulovaných otázek, tak
objemem a kvalitou známých informací, včetně rozumových schopností. V této
souvislosti je vhodné zmínit to, nač upozorňují někteří psychologové

a psychiatři

v souvislosti s nejnovějšími výzkumy lidského mozku (1999-2002), prováděnými
novými zobrazovacími metodami (hlavně PET – Pozitronová emisní tomografie a fmr –
funkční magnetická rezonance). Tyto výzkumy dokládají, že mozková kůra odpovídá
(reaguje, aktivuje se a zabývá se) pouze tím, „na co se jí ptáme“.102 Limitace výpovědní
hodnoty jakkoli strukturovaných testů či dotazníků je tedy velmi vysoká. Byť jistě
existují případy, kdy je jejich úloha nezastupitelná.
Volba našeho dalšího postupu byla poznamenána tím, že obvyklý sběr dat
v sociálních formacích podobných našemu vzorku již několik let probíhá právě touto či
ještě méně validní metodou. Výsledkem tak jsou výstupy rozporného charakteru, které
neodpovídají realitě či ji zkreslují. Jev pak nemusí být vnímán a odlišen jako
kontinuální změna či transformace jedince, ale vysvětluje se všeobjímající sociokulturní
odlišností, která snímá z jedince odpovědnost za jeho jednání. Deviantní (zde scestný)
projev jedince z určité subkultury se vždy dá schovat za „podivnost“ celého uskupení.
Pokud je tento mechanizmus jedincem rozpoznán, může ho (tak jako vše) využívat ve
svůj prospěch. Pak se také mnoho věcí může schovat a schovává pod již citované „pravé
Romství“.
Pro eliminaci neobjektivity bylo nutné vybrat techniku v protikladu k metodě
zúčastněného pozorování, která ji pak doplní, potvrdí a popřípadě i vyvrátí. Analogií,
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která je stále živá, nám byl již několikrát zmiňovaný výzkum O. Lewise. Ten ve svých
výzkumech ke zjišťování údajů aplikoval Rorschachův test. Nám však test hned
z několika důvodů nevyhovoval – je časově náročný a hůře se kvantifikuje (je
konstruován na jednotlivce, nikoliv skupinu). Dále je silně podmíněn subjektivní
zkušeností zadavatele. Hledali jsme tedy adekvátní náhradu, kterou se ukázala
psychologická technika BSA prováděná metodou OKAV.103 Technika je vytvořena pro
práci s různými sociálními skupinami. Tento „culture free“ aspekt jsme si chtěli sami
ještě ověřit na svém výzkumném vzorku.
Test BSA není ještě zcela známý, a tak považujeme za vhodné ve zkratce ho
představit. V prvé řadě je nutné upozornit na to, že se jedná o počítačové snímání,
prováděné prostřednictvím vytvořeného počítačového programu. Ten pak data přes
internet odešle do vyhodnocovacího serveru. Do počítače zpět se vrátí vyhodnocené
grafy korelací. Z tohoto důvodu bylo využito počítačové učebny na spádových školách.
Před dítětem se při vyplňování testu objeví osm barevných koulí (pracovně nazývaných
kulečníkové koule). Prvním úkolem dítěte je jejich stratifikace podle obliby či
příjemnosti a potvrzení výběru. Poté se na obrazovce znovu objeví těchto osm koulí, ale
uprostřed je mezi nimi napsáno slovo. Úkolem dítěte je toto slovo přečíst nahlas a pak si
je zopakovat v duchu. Tím se aktivují odlišné, avšak související mozkové, neuronové
sítě. Dítě pod dojmem slova zvolí vždy tři barvy, jejichž výběr má spojen se slovem.
Počet slov a jeho výběr je odlišný podle věkové kategorie. V našem případě byla
aplikována varianta „60“, tzn. šedesát slov a výběrů. Na závěr techniky dítě opět volí
preferenci barev jako na začátku testu. První a poslední úkon mají za cíl vytvořit
preferenční rastr a současně určit možnost lžiskóru. Zajímavostí bylo, že děti nebraly
testování probíhající tímto způsobem jako povinnost, ale jako hru.
Technika využívá a měří sociálně psychologické spektrum postojů, včetně jejich
realizační síly. Nejen to, co jedinci a skupiny preferují, ale i jak jsou schopni tyto
postoje realizovat ve svém chování (tj. jak zdařile a v jakém časovém horizontu).
Způsob snímání stimuluje zautomatizované a intuitivní vzorce cítění a myšlení,
ve kterých se realizuje rozumový, emocionální, tělesný i sociálně vztahový princip
integrity jedince. Respondent tedy není limitován množstvím či kvalitou známých
informací, ale ani úrovní svého racionálního myšlení. Byť o něm test taktéž vypovídá.
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Důvodem jsou odpovědi vzniklé na podkladě asociačních mechanizmů, které u všech
lidí probíhají téměř totožně, liší se pouze obsahovou kvalitou a cílovým zaměřením. Zde
autor techniky opět vychází z neurobiologických výzkumů posledních deseti let.104
V terminologii této vědní discipliny je možné prohlásit, že při zadávání jsou aktivovány
rozsáhlé neuronové sítě zrakového, sluchového, motorického, řečového, paměťového,
kognitivního, rozhodovacího, monitorovacího i sociálně zpětnovazebního typu.
Díky tomu se měřené informace o duševních stavech (dějích) jednotlivce i skupiny tzv. „theory of mind“ - staly mnohonásobně komplexnějšími a ucelenějšími. Jsou
respektovány dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince a
v sumované podobě (nejčastěji na úrovni korelací) i skupin a společnosti (či dané
subkultury). Východiska testu naznačují, že tuto techniku je možné považovat za
sociokulturně nepodmíněnou a tedy aplikovatelnou i v rámci našich požadavků.
Nicméně také tento předpoklad byl podroben verifikačnímu testu. Sociokulturní
nepodmíněnost techniky doložil graf funkčnosti subsystémů vědomí. Významná je
modrá linka vnitřního trendu, která je do značné míry shodná se statisticky
zprůměrňovaným jedincem z prostředí české majority, který věkem odpovídá našemu
vzorku.105

Graf č. 1
PODÍLY SUBSYSTÉMŮ VĚDOMÍ V POSTOJÍCH K REALITĚ
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trend vnější

Z grafu lze vyvodit závěr, že myšlenkové operace, myšlenkové procesy probíhající v
„psýché“, jsou vysoce shodné. Jako lidé, příslušníci stejného živočišného druhu máme
nezávisle na sociokulturním dědictví stejnou neurobiologickou výbavu. Tuto výbavu
ovšem různým způsobem používáme, či spíše jsme nuceni ji používat různými způsoby.
V grafu je tato skutečnost symbolizována modrou linkou, která vznikla zmapováním
vnitřních procesů slovenského vzorku a byla porovnána s majoritou stejného věku.
Červená linka dává najevo odlišnost od majority v přípravě a provádění vnějšího
projevu. Odlišnosti, které zamýšlíme sledovat, jsou tak rozhodně sociálně podmíněné.
Výsledek je pro výzkumnou skupinu mimo jiné i zamýšleným potvrzením sociokulturní
nepodmíněnosti zvolené techniky sběru dat. Závěr je tedy zřejmý: zvolená technika
požadavkům výzkumu vyhovuje.106
Na tomto místě uvádíme dílčí výsledek výzkumu, který vypovídá ve prospěch přijetí
Lewisových závěrů.107 Potvrdila se tak nepřímo i správná volba postupu a směrování
prováděného výzkumu v rámci našeho textu.108
Vzorek vykazoval „Já“ umístěné v hodnotovém i realizačním schématu v souladu
s majoritními respondenty. Potvrdil u české části vzorku vytváření majoritní obdoby
selfkonceptu.109 Tím se také poprvé potvrdil asimilační trend změn v lokalitě.
Nasměrování směrem k nacházení svého místa v ní.
Z výsledků lze vyvozovat, že rodina (či její fragment) ze zmíněného prostředí svou
úlohu plní a vychovává své dítě funkčně pro daný sociální prostor. V rámci systému
osobnosti rodina vymezuje své dítě jako člena celé společnosti a to se tak vnímá.
Otázkou pro další interpretaci zůstává, jak si sama sebe v majoritě představuje daná
rodina a jak svými strategiemi ovlivní další výbavu jedince.
Výchova rodiny je systémovou záležitostí a zaměřuje se na úspěšné přežití na daném
sociokulturním prostoru. Jednotlivé prvky, jejich kvalitativní i kvantitativní poměr jsou
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nenapodobitelné a jejich propojení dává vyšší efekt pro jedince i sociální formaci, než
jejich zde uvedený imaginární součet. Naruší-li se struktura systému, tento se hroutí a
transformuje se z chaosu do nové podoby.110 Nestačí pro úspěšné žití ve společnosti cítit
se jejím platným členem.
Z grafu slovních schémat a umístění kategorie „Já“ vyplývá, že jedinec se jako
„minorita“nevidí. Kategorie „minorita“ je v místech české sociální exkluze platná až ve
chvíli, kdy se zdůrazní majoritní intervencí. Tu obvykle realizuje člověk pocházející
z míst mimo vyloučenou lokalitu. S průpravou majoritní výchovy. Limitovaný dělením
lidí na „my“ a ti ostatní. Může to být pedagog, i terénní pracovník. Na tomto podkladě
si naši respondenti mohou připustit a uvědomit „méněcenný“ pohled na věc. V takové
chvíli dostávají sdělení, že mají problém a že jsou vlastně „jiní“. Upozorňujeme na
skutečnost, že se nemusí jednat o verbalizmus, ale může se jednat i o vlastí akt pomoci.
Pomáhá mocný, přijímá ne-mocný. Vzniká situace, která při řešení vyžaduje mnoho
taktu. Vyžaduje však také tuto informaci.
Jedinec vnímá podle určitého klíče rozvržení úspěšných i neúspěšných rodin ve
vlastní sociální formaci (tedy toho, jak se tyto rodiny a jejich členové mezi sebou
vnímají). U českého vzorku bude lhostejno, zda pochází z prostředí majority či
minority.111 Tato kategorie zde podle respondentů není vnímána jako důležitá, resp.
Neexistuje. Jiná bude situace ve slovenské osadě. Ta je vnímána jako odlišná od
majoritní společnosti. Tím bude u respondentů i jiné kriterium vztahu a vnímání sebe
sama ve chvíli poměřování směrem k druhému pólu, k majoritě či minoritě.

Výběr možných sledovatelných výstupů:

•

Grafy postojů k realitě: korelace směrem k majoritě a směrem k vlastní skupině. Lze
tak poměřovat osobnost dítěte a jeho šance být úspěšným směrem k majoritě,
ale i k vlastní skupině.

•

Energetický potenciál ke změně: má-li dítě potenciál ke změně nebo ne.

•

Graf slovních schémat: hodnotové schéma a jeho realizační podoba – tedy jak má
dotyčné dítě nastaven plán a jak ho realizuje ve skutečném světě.

110

Např. v situaci migrace do Čech.

111

Jde v podstatě o přirozenou sociální nerovnost. Klíč k posuzování úspěšnosti bude pravděpodobně

odlišný, ale obecná struktura rozvrstvení bude podobná.
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•

Jiné významné korelace: např. CAD – „sociopatomix" – náchylnost k psychické
závislosti, disponovanost k agresivitě a její tolerance směrem od skupiny k jednotlivci
(u obyvatel romské osady u Chminianskych Jakubovan, tedy u části vzorku, se ukázala
například nižší tolerance k zvládání agresivity).

3.3 Možnosti zkreslení sběru dat osobnostní výbavou a neznalostí

S ohledem na charakter celé problematiky se jeví vhodným poukázat na tři aspekty,
které může pomáhající jedinec z majority opomenout. Pak dochází k jevu, který lze
označit „startovním zkreslením“. Pedagog, terénní pracovník, osoba s akutní potřebou
pomáhat, vstupuje do vlastního konání s chybným náhledem, čímž může zcela nebo
významně degradovat celou intervenci. V extrémním případě ještě prohloubí bariéru
napravovaného handicapu.
Za prvé, pokud chceme zvyšovat efektivitu učení, nesmíme vypustit jeho vztah
s výchovou a s jedním ze základních socializačních faktorů-sociálními normami. Pokud
bychom chtěli nastínit určitou kontinuální osu, vypadala by v našem případě přibližně
takto: sociální formace (majorita, minorita)-norma (ethos)-výchova-vzdělávání - rodina
- škola - jedinec. Výchova zaujímá polohu „středobodu“. Dostáváme se k druhému
prvku. Jedná se o nutnost systémového pojetí ve vnímání sociálně vyloučené i
nevyloučené lokality. Hledáme-li data, které nás upoutají a jsou pro nás významná a
především transparentní, provádíme dvě věci, které je nutné zdůraznit. Za prvé: ne vždy
je to, co je vidět (slyšet, cítit, hmatat etc.) tím, co má funkci klíčového kamene stavby.
Za druhé jsme vlastní sociokulturní identitou limitováni k posuzování významností a
domnělých významností (zejména co se týče kultury, resp. sociokulturního systému
odlišného od toho našeho). Interpretace jiného je tedy vždy determinována naší vlastní
kulturní situovaností. Tím je dán minimálně dvojí filtr, přes který získáváme data a na
jejich podkladě pak volíme např. vhodnou intervenci. Tento filtr je dalším prvkem, na
který je třeba upozornit. Konkrétně se jedná o vhodnou volbu metody sběru dat a její
aplikace. Z pohledu práce se sociální skupinou je možné na podkladě analýzy
skupinového vnějšího projevu usuzovat na vnitřní děje, interpretovat významy pro
jedince a jeho osobnost. Subjekty se věnují určité záležitosti, vykonávají určitou
aktivitu, tedy podle výzkumníkovy zkušenosti jsou u nich osloveny dané kognitivní
funkce. Podle tohoto předpokladu si pak musí „zákonitě“ myslet danou myšlenku,
asociovat daným způsobem a dávat věcem daný význam. Platnost tohoto tvrzení je
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sporná pokud jedinec prochází odlišnou sociální zkušeností, tj. osvojil-li si odlišné
strategie přežívání v odlišném prostředí, je-li nucen stavět na odlišných preferencích a
hodnotovém žebříčku. Zde hrozí jedno z rizik necitlivé aplikace dotazníků při sběru dat
na ose majorita – minorita. Máme-li v úmyslu vyhnout se tomuto problému, lze také
postupovat obráceně. Zjišťovat vnitřní děje probíhající v jedinci či skupině, a poté
interpretovat vnější projevy. Naše skupina se rozhodla (s ohledem na efektivitu) pro
zmíněnou druhou variantu s důrazem na uvedené systémové pojetí problematiky.
Jedinec jako reprezentant své rodiny přirozeně vypovídá nejen o sobě, ale také
o svém nejbližším sociálním okolí. V souladu s vymezenou pracovní osou (viz výše) je
nutné brát v potaz zejména hodnotové charakteristiky a životní styl dětí.

3.4 Interpretace Slovensko: Lidé z prostředí osady jako nespolupracující klienti
(cesta ke kořenům systému)

V průběhu sběru dat v rámci zmíněného grantu se ukázalo jako reálné nasimulovat
u části respondentů podmínky českého sociálního prostředí a u části podmínky prostředí
slovenského.112 Z tohoto pohledu byly technikou BSA poměřovány postoje respondentů
k odpovídajícímu prostředí s jejich následnou komparací. Vycházelo se z předpokladu,
že české i slovenské majoritní prostředí není dětem z osady vlastní, jsou však
obeznámeny s jeho existencí a vytváří si o něm vlastní konstrukt.113 Mají o něm
povědomí, prvky jeho systému jsou dětmi „čteny“, interpretovány a začleňovány do
kognitivních struktur. Dále mají i určitá očekávání spojená s hodnotou přiřazovanou
kontaktu se slovenským a českým majoritním prostředím. Faktem však je, že
s majoritním prostředím se děti setkávají pouze nárazově (z pohledu „existence
v prostředí“). Na Slovensku jsou děti z osad v kontaktu s institucí školy, a při expanzi
za zdroji obvykle s nejbližším městem. S majoritním prostředím se setkávají také
prostřednictvím masmédií, hlavně televize. Zde děti vidí vlastnictví věcí, nikoliv jak se
na ně sociálně přijatelnou formou získávají prostředky. V konfrontaci s realitou mohou
nabývat dojmu, že jim je ze strany „bílých“ odpíráno. Všichni „gadžové“ (event. raklo
goro) v očích Romů nemají problém vlastnit. Na základě realizovaného výzkumu

112

Přirozeně bez vědomí respondenta o záměru výzkumníků.

113

Děti z osad jsou vyučovány podle literárních i audio textů v obou jazycích. Slovenští kolegové to

vysvětlují kvalitou českých výukových prostředků.
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šetření vznikl graf funkčnosti subsystémů vědomí. Jde o simulovanou techniku
z předvýzkumu, na rozdíl od stejně nazvané techniky, která vznikla při vlastním
terénním sběru dat.

Graf č. 2
PODÍLY SUBSYSTÉMŮ VĚDOMÍ V POSTOJÍCH K REALITĚ
a jejich trendy vlivu na chování
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Získané informace lze částečně interpretovat tak, že v obou jazykových prostředích
se budou děti ze zkoumané lokality „chovat stejně“ z hlediska mentálního a sociálního
subsystému (oba přesahové subsystémy, které mají mimo jiné základní uplatnění ve
školství a vzdělání), ale projev v autonomních subsystémech somatickém a
energetickém bude jiný.
V českém

jazykovém

prostředí

budou

preferovat

požadavky

somatického

subsystému (požitky), kdežto ve slovenském jazykovém prostředí budou preferovat
požadavky a projevy emočního subsystému. Hodně zjednodušeně tedy můžeme říci,
že ve slovenském jazykovém prostředí budou naši respondenti „divočejší v expresi
emocí“. To by bylo možné doložit například vyšším počtem vzájemných konfliktů,
střetů a třeba i počtem a závažností zranění, počtem činů v opilosti atd. České jazykové
prostředí bude mít pro ně charakter utilitárně konotovaného edenu. Budou v něm daleko
více spatřovat zdroj požitků, nadbytku a na tomto podkladě požadovat výhody pro svoje
tělesno (majetek, potravu, oděvy, peněžní dávky atd. – to lze porovnat z grafu
subsystémů, viz příloha č. II.).

65

Lze předpokládat, že lidé z osad budou svou frustraci z nedostatku primárně
směřovat směrem ke slovenské majoritě na podkladě převážně emotivních argumentů,
postrádajících logickou podobu. Majorita a postoj k ní budou mít podobu ventilu emocí
(převážně záporných) a intervenci na změnu bude možné interpretovat jako
nespravedlivý nárok. V případě pokusu o zaměstnávání těchto lidí může dojít
k racionalizaci jejich nevytvořených nebo nesprávně vytvářených pracovních návyků
v duchu věty „Proč já mám pracovat?“ nebo „Proč já mám něco měnit?“ Náš vzorek
nijak neusiluje o shodu s majoritou, spíše naopak. Intervenující subjekt se dostává
do role terapeuta, pracujícího s tzv. nespolupracujícím klientem. Obvykle se soudí, že
práce na změně je tím efektivnější, čím je větší snaha jedince i skupiny o změnu, tedy
čím více je situace vnímána jako primárně jeho problém. Zde je patrná tendence lidí
z osad vnímat jako problém stranu druhou, majoritní. To souvisí s dalším z ukazatelů
grafu – mentálním subsystémem. V neverbalizované rovině sdělení je respondentům
sdělováno přesně toto. Argumenty jsou majoritní či majoritou podmíněné, popř.
způsobené. Lidé z osad nevytvářejí vlastní specifické (romské) strategie, ale reagují na
strategie z venku, z majority.114 Osvojují si jejich varianty. Systém však přirozeně
„funguje“ (viz sociální subsystém). V současné době jsou výsledkem státní politiky
převažující sankce. Nebyla však nabídnuta adekvátní sociální pomoc podepřená sociální
kontrolou. V oblasti výchovy je možné takovou intervenci přirovnat k autoritativní, či
spíše autoritářské výchově. Jedním z jejích rysů, na který je vhodné upozornit, je
přenesení rozhodování a odpovědnosti na autoritu, v tomto případě na autoritu státu
a jeho nástrojů. Lidé nejsou nuceni k přílišné inovaci a nemusí přemýšlet nad tím, co je
správné a co je špatné. To vše je dáno zvenku. Vzniká i mnoho situací emotivní kritiky
bez logiky.

114

Považujeme to za argument proti některým proklamovaným strategiím, označovaným jako specificky

romské, vyplývající z konstruktu „Pravého romství“, vzniká jev, který lze nazvat osadní strategií přežití.
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Graf č. 3
SÉMANTICKÁ KVANTITA POSTOJŮ K REALITĚ
a její trendy vlivu na chování
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Graf č. 4
REALIZAČNÍ KVANTITA POSTOJŮ K REALITĚ
a její trendy vlivu na chování
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Zajímavé na grafu č. 3 je, že situačně proměnlivé postoje, které z něj lze vyčíst, jsou
ve

skutečnosti

ještě

výrazněji

proměnlivější

v latentní

rovině.

Zastoupení

seebeodměňovací části vnímání reality chybí či je (velmi) slabé. Je málo věcí, které
dlouhodoběji jedince uspokojí, naopak je mnoho těch, které ho nadchnou, ale v kratším
časovém úseku opět upadnou v zapomnění. Odměňovací záležitosti, které jsou však
zakomponovány, mají sílu relativně blízkou majoritní podobě. Slouží více v realizační
sféře jako kompenzační mechanizmy.
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Graf č. 6
PODÍLY SUBSYSTÉMŮ VĚDOMÍ V POSTOJÍCH K REALITĚ
a jejich trendy vlivu na chování
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Z výsledků lze mimo jiné doložit předchozí tvrzení, že rodina ze zmíněného
prostředí rozhodně svou funkci plní a vychovává své dítě „dobře“, ne však podle vidění
majority.115 Vhodnější je tedy výraz „funkčně“. Modrá linie na grafu č. 6 (Podíly
115

Připomínáme: „Dobře“ je také relativní ve chvíli kdy se zaměřujeme na poměřování majority

s konkrétní minoritou. Výchova rodiny je tedy systémová záležitost a zaměřuje se na úspěšné přežití v
daném sociokulturním prostoru. Jednotlivé prvky, jejich kvalitativní i kvantitativní poměr jsou
nenapodobitelné a jejich propojení dává vyšší efekt pro jedince i sociální formaci, než je jejich zde
imaginární součet. Naruší-li se struktura systému, systém se hroutí a transformuje se z chaosu do nové
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subsystémů vědomí v postojích k realitě) ukazuje, že vnitřní nastavení jedince i skupiny
odpovídá úspěšné koexistenci na daném sociálním prostoru srovnatelném s efektivitou
postojů, kterými vybavuje své potomky majoritní společnost. Děti tedy získávají
kompetence pro úspěšnou existenci v daném sociálním prostoru. Pokud popisujeme
systém romské osady, je vhodné se vyhnout typicky majoritnímu soudu o jediném
správném životě. Z grafu č. 3 (Sémantická kvantita postojů k realitě) vyplývá, že
slovenský vzorek je nastaven na situační proměnlivost v hodnotové oblasti v kombinaci
s ideálem „Já“. Systém funguje (viz graf č. 4 – Realizační kvantita postojů k realitě), ale
nastavení v oblasti nazývané destruktory dává tušit, že neřeší, neklade důraz ani
nevěnuje pozornost zásadním záporným normám. Tedy věcem a jevům, kterým se
máme jako lidé majoritní společnosti vyhýbat, obávat se jich. Systém je hodnotově
neukotvený. Opět však z našeho pohledu, z pohledu majority. Z grafu je zřetelné, že
tyto hodnoty dodává a současně supluje většinová společnost a lidé v osadě buď reagují,
nebo ne.
Jak vlastně taková výbava jedince rodinou obecně vypadá? Problémy lidí žijících
v osadě jsou velmi složitým konglomerátem vzájemně se podmiňujících či ovlivňujících
dílčích problémů, jejich příčin a důsledků. Svoboda rovněž považuje za vhodné brát za
základní jednotku rodinu, k níž jsou směřovány intervenční opatření, nikoliv jednotlivce
(kromě oprávněných případů).116 Neboť faktická provázanost problémů je znásobena
tím, že je často sdílí všichni členové rodiny. Dílčí problémy jednotlivců ovlivňují
celkové klima rodiny a řešení jejích problémů.117 Domníváme se s ohledem na korelace

podoby. Více In: SMOLÍK, A. Cesta do hlubin romského dítěte, „Druhá žeň“. I. In LENK, L.,
SVOBODA, M. Veselé tropy. Sborník příspěvků z druhé mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň:
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2007b. ISBN 978-80-86569-88-8.
SMOLÍK, A. Sociálně - etopedický výzkum romské drobotiny, In: SVOBODA, M., JAKOUBEK, M.,
KUČEROVÁ, K. (eds.) – Argonauti za obzorem západu. Sborník textů z 1 mezinárodní konference
AntropoWebu, Plzeň 4. - 5. 11. 2005.Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, 2006. ISBN
80-903412-7-6.
116

SVOBODA, Z., HRUBÝ, M., KVÍZOVÁ, H. Jeden kamarád – jeden potencionální nepřítel. Reflexe

analýzy postojů žáků směrem k osobám pocházejícím z odlišného sociokulturního prostředí. In: Brtnová
Čepičková, I. (ed.). Škola, žák a učitel v multikulturním prostředí. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006, s. 164-174. ISBN 80-7044-851-2.
117

SVOBODA, Z. „Černobílá“ východiska pedagogické intervence. In: Interkulturalita a rómska

národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
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k objektu „Já“, že se v našem případě vytvoří nezvyklé množství případů, kdy klima
rodiny ovlivňuje majorita, mechanizmy a strategie jsou přijaty pod jejím tlakem a
funkční směrem k zajištění stability prostředí. Korelace jsou významné k individualitě a
bez významnosti ke skupině. Jde tedy spíše o formu uskupení jednotlivců stmelených
prostorem. V této sociální formaci je možná oprávněné cílit intervenci častěji na
jednotlivce než na celou sociální skupinu.
Děti ze slovenské romské osady vykazují také například vysoce přeidealizované
„Já“, přeidealizovaný „Self koncept“. Respektive „Já“ je pro ně jediným významným
ideálem ve smyslu orientace do dlouhodobé budoucnosti.118 Silně egocentrický je ale
jedinec i směrem k rodině. Ta se sjednocuje (v duchu našich majoritních představ)
pouze pod vnějším tlakem.
Jedinec tak nevykazuje vyšší emotivní vazbu na rodinu ale pouze vazbu utilitární,
tendenčně ochrannou. Emotivní projevy v různých tragických situacích tak dostávají
jiný kontext, například větší strach ze znejistění celého systému poskytujícího
bezpečí.119 Tím dostává trhlinu například romantický ideál romské solidarity. Romové
v našem vzorku se stmelí pod tlakem stejně jako jakákoli akceschopná majoritní
skupina. Pomine-li však tlak, nastávají odstředivé tendence ve skupině, a to ne na
úroveň frakcí ale na úroveň jedincova vystoupaného „Já“.

„Jak je to vlastně v osadě s ‚Já‘“

Především je vhodné vzít v potaz, že „Já“ je konstruktem poznávajícím i
poznávaným. Podle Říčana se jedná o obsahově zážitkovou strukturu, která je vztažná
k existující nebo pomyslné skutečnosti. Uvědomme si pohled na svět prostřednictvím
optiky majorita – minorita: „Náš reálný svět a svět druhých jak ho vnímáme, tedy

v Nitre, 2007, s. 590-600. ISBN 978-80-8094-314-1, také SVOBODA, Z. Systémový přístup jako
determinanta efektivity sociální integrace Romů v sociálně vyloučených lokalitách. In: Interkulturalita
a rómska národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Nitra: Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 465 – 472. ISBN 978-80-8094-314-1.
118

Viz graf slovních asociací.
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Srv. ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-648-9.

s. 146, také in ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasizmu. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178285-8.
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existující a pomyslná skutečnost, a stejně tak reverzibilní pohled druhé strany.“ „Já“ zde
existuje jako pomyslná mapa, do které se zapisuje každá zkušenost (ohraničení je zde
dáno biopsychickými konturami).

Rozměry sebepojetí je možné vymezit jako:

1) zobrazení jsem
2) hodnocení mám být
3) směřování chci být
4) mohu učinit
5) rolové chování – mám učinit

Podmínkou seberozvoje je vyrovnané „Já“, budované v průběhu socializace. Lze
vyvodit, že pokud romské dítě v osadě v první fázi svého vývoje má (tak jako majoritní
dítě) svůj svět a svou mapu vymezenu socializací na podkladě rodičů, jeho tvorba „Já“
je adekvátní světu, ve kterém se pohybuje, ve kterém je chválen i sankcionován.
Připomínáme, že sebeobraz je relativně stálou záležitostí.
Závažné problémy se objevují ve dvou rovinách. V kontaktu s institucí a v kontaktu
s konzumem majority v kontextu odpovídajícímu vývojovému období. Dítě v osadě ví a
vcelku i chápe realitu toho, že existuje majoritní svět a že může být jiný. Rodičovský
svět (zde svět širokých rodinných vztahů) ale saturuje jeho potřeby a dává mu odezvu,
která ho uspokojí ve všech rozměrech sebepojetí (body 1-5). Jako zlomovou vidíme
situaci okolo konce staršího školního věku a počínající puberty. Jde o jedno z období
separace jedince od rodiny. V tomto období se jedinci stávají hyperkritickými a svět
jejich rodičů se jim jeví „fosilním“. Z našeho pohledu jde takřka o všechny okolní
dospělé lidi. Dospělí dospívajícímu jedinci nerozumí a on jim. Jejich vidění světa a
jejich svět neuspokojují ani nezajišťují žádoucí úroveň jeho komunikace. Proto
specifickým způsobem lépe vstupuje do interakce s vrstevníky se stejným nastavením.
Stále více se pro něj stává atraktivním vazba na vrstevnickou skupinu. Reálný domácí
svět je nedostačivý a pubertální jedinec je nucen hledat náhradní alternativu. Okolní
svět mimo vlastní rodinu je ale světem majority – a to konzumně nastavené majority.
Expanze do tohoto sociálního prostoru s sebou přináší skutečnost, že se jedinec
pohybuje na území, pro nějž nemá správně fungující osobní mapu. V oblasti sebepojetí
dochází ke konfliktům, na které není a nemohl být romský pubertální jedinec adekvátně
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připraven. Jeho puberta není pubertou majoritního dítěte.120 Bod jedna „vím, kdo jsem“
a bod dva „jací jsme a jací bychom chtěli být“ obsahují znatelnou tendenci podílet se,
participovat na konzumu a na úspěchu. S touto položkou souvisí více ještě bod tři „chci
být“. Opět zdůrazňujeme, že nešťastnou konstelací je, že děti vidí ve většinové
společnosti možnost „vlastnit“ bez cesty nutné k tomuto vlastnění. To mají mj.
zprostředkováno i vyhasínáním pracovních návyků majority a idealizací umělého
mediálního světa. Tyto faktory pak přirozeně poznamenávají jejich „mohu učinit“ a
„mám učinit“. Zde lze nalézt jednu z možných příčin, proč mají v následujícím grafu
vyšší participaci a pokleslou kooperaci. Chtějí se více podílet na vlastnění, než
spolupracovat na dosažení vlastnictví (pokud je totiž tak snadné „vlastnit“, nepotřebuji
společníka k dělbě zisku a statusu). V rámci osady lze tuto vizi udržet po určitou dobu.
Jedním z významných projevů puberty je ale i expanze a testování norem a hranic svých
možností. Expanze do majoritního světa vystavuje „Já“ zkoušce z hlediska poměření
funkčnosti osobní mapy romského pubescenta s realitou majority a jejího vidění
pubertálního jedince. Sebeobraz dostává trhliny a přestává být funkční. Nelze totiž přijít
a jen „vlastnit“. Udržitelné ve složce koncepce „Já“ jsou pak pouze tělesné a psychické
vlastnosti – tedy „já jsem“ a „já patřím“. S druhou položkou je ale často problém
z pohledu mechanizmu etiketizace a přijímání přisuzované role majoritou.
Co je rozhodně neudržitelné je kategorie „já umím a dovedu“ a často i „já chci být“.
Toto vše probíhá na základě postojů a vztahů k sobě samému. Sobě samému se špatně
lže. Na podkladě sebevnímání, a na podkladě vyhodnocování reakcí ostatních osob na
sebe sama, může vzniknout nevyrovnané až narušené „Já“, narušený sebeobraz,
nefunkční „osobní mapa“. V rámci klasického psychoanalytického modelu se může
jednat o poruchu ve vývoji a výstavbě „Já“, „jáské flexibility“ a kapacity, tedy té části
osobnosti, která zprostředkovává a vyrovnává se s našimi nároky v oblasti přání a s tím,
která z nich lze uskutečnit. S tím, co se zároveň slučuje s mezilidskými normami
a soužitím. To vše probíhá na pozadí konfrontace s majoritní společností. Jedinec je
nucen vnímat takový stav jako neuspokojivý. Volí pak na škále obranných mechanizmů
základní strategii – tedy útěk nebo útok. Pokud nemá dostatek možností k útěku, který

120

Zde lze možná najít příčinu jevu, který popisují učitelé na úrovni základního školství. Jde o zlom

v projevu dětí, kdy narůstá počet negativních projevů. Učitelé obvykle hovoří o situaci do té doby
bezproblémové. Připomínáme, že ve třídě, kde je více dětí z nemajoritního prostředí, mohou a asi i často
převažují prvky z mapy dětí a dostávají se do konfliktu s majoritní mapou pedagoga.
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často spočívá v cestě do země „zaslíbené“, tedy do Čech (viz interpretace grafu
vycházejícího ze simulace sociálního prostoru Čech), volí strategie založené
na ventilaci emocí směrem k agresivitě (je jedno zda pasivní či aktivní) směrem ke
slovenské majoritní společnosti (viz interpretace grafu vycházející ze simulace
sociálního prostoru na Slovensku). Čechy jsou pak únikem v rovině fiktivní i reálné.
Dokonce i neustálé odkládání cesty tam může sloužit jako obrana. Směrem ke
Slovensku lze reakci nazvat mechanizmem „přemístění“. Osoba přenáší nepříjemnou
emoci na osobu či věc, na náhradní objekt. Ten je v optice jejího vnímání vinen
za tíživou situaci. Po určité době může dojít u některých jedinců k apatii. Chtějí-li si
udržet svou podobu „Já“, musí se pohybovat mimo majoritní realitu a vytvářet si něco,
co můžeme nazvat s nadsázkou „snový svět“. Pokud chceme pomáhat, a je jedno zda to
nazýváme podporou, intervencí či snahou o soužití, měli bychom mít na paměti
(v kontextu s předchozím textem) možnost vyvolání pocitu bezmocnosti u
„opečovávané“ osoby. Je-li pomoc poskytována nesprávným způsobem, může
poskytovat informace „jsi neschopný, nejsi rovnocenný partner…“ a vytváří tak
podporu nerovnoměrnosti rolí. Vytváří se efekt „opečovávaného dítěte“ se všemi
negativy s tím spojenými.
Východiskem v takovéto situaci je vhodná perspektiva, která vnáší řád do duševního
života jedince a pomůže mu vyznat se v dosavadních zkušenostech a chování a
porozumět jim. Pro cestu k nalezení takového řádu u Romů se nám jeví jako vhodná
intervence směrem k vytvoření, navrácení a znovuosvojení si pracovních návyků. Práce
dává strukturu denním činnostem, znamená výkon za určitých podmínek a má
kvalitativní i kvantitativní rozměr, který je kontrolovatelný. Znamená určitou jistotu
za dodržení pravidel, odměna za práci motivuje. Práce také dává pocit sounáležitosti se
společností, platnost a potřebnost jedince pro sociální okolí. Posiluje kooperaci a
motivuje k ní. V důsledku poskytuje adekvátnější pohled na svou osobu prostřednictvím
reakcí okolí. Vhodnější intervencí než doposud by mohl být například efektivnější
systém dotovaných pracovních míst namísto neselektivního vyplácení podpory či
sociálních dávek.
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3.5 Rodinný systém v osadě a jeho vliv na „selfkoncept“
Zkoumaný systém rodinné výchovy způsobuje nebo alespoň podporuje, a také
zřejmě považuje za funkční, vystoupané „Já“. Zobrazeno je v hodnotovém slovním
schématu, mimo své obvyklé místo. Jedná se o stav silně přeidealizovaného
„selfkonceptu“ jedince.121 Tedy vlastního sebeobrazu jako nejvýznamnější hodnoty,
k níž jedinec směřuje a snaží se jí dosahovat. Kategorie ideálu je zde vnímána jako
ukazatel směru, který jedinec vysoko preferuje, bez reálné možnosti ho dosahovat.
Dosažitelný ideál přestává být v tomto pojetí ideálem. Naopak v realizačním schématu
je „Já“ na svém místě srovnatelné s běžným populačním vzorkem majority.
U jedince ze slovenské romské osady dochází k situaci, kdy všechny hodnoty mají
v čase velmi relativní pozici a člověk takto disponovaný je schopen silně relativizovat.
V hodnotách je nejpevnějším a nejtrvalejším bodem vlastní sebepojetí a ostatní hodnoty
je možné racionalizovat v kontextu konkrétní situace. Manipulace s hodnotami uvnitř
psychiky pouze nesmí ohrozit „Já“, což v důsledku ani není možné.
Z poměření hodnotového a realizačního schématu vyplývá, že jedinec se nachází
v situaci, kdy nastavuje úroveň neustále výš než je jeho reálná dispozice, a protože
s tímto faktem nelze nic dělat, uspokojuje se krátkodobým dosahováním dílčích hodnot.
Přirozeně v kratším časovém úseku – v některých situacích až nepřiměřeně krátkém.
Jedinec přijme strategie pro takovýto postup, i když se jedná o hodnoty, které vyžadují
zátěž v podobě dlouhodobějšího časového úseku a ten se pokusí zkrátit. Zde lze
vysledovat signál pro preferenci některých strategií, které zkracují čas potřebný
k dosahování výsledku, ale vedoucí k rozporu se společensky tolerovaným postupem.
Vyjdeme nyní z předchozího tvrzení, že strategie, které jsou přijímány, budou mít
z hlediska času charakter relativně krátký. To rovněž znamená, že budou limitovány
často i z hlediska složitosti, z hlediska tlaku na rozhodování. V rozhodování budou
obsahovat velký poměr intuice a s ním spojený efekt rizika nesprávnosti. Ve srovnání
směrem k majoritě pak budou rozhodovací strategie typu „50:50“ obsahovat více chyb.
Respondenti tak budou oproti většinové společnosti více tolerantní v osobnostní rovině
k neúspěšné volbě. Navíc bude mít jejich rozhodování menší požadavek logiky (opět ve
smyslu majoritní logiky). Lépe se budou vyrovnávat s neúspěchem, pokud se nebude
jednat o situaci, kdy je ohroženo „jáství“. Romský jedinec z osady uplatní v krátké době
121

Viz graf slovních schémat v příloze IV.
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několik různých strategií a v případě jejich neúspěchu konstatuje „mange jek“ („to
nevadí“, dosl. „to je jedno“) a zkouší dál.
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Na grafu lze vysledovat zřejmý propad logiky coby neefektivního přístupu
v poměřování reality. Naopak evidentní je snaha statisticky průměrného jedince
z prostředí romské osady být středem dění, dominovat mu a mít význam, důležitost (či
alespoň pocity tohoto typu). Tato snaha je spojena s nutností podílet se na veškerém
dění v okolí. Pokud by se dělo něco, na čem by se jedinec nepodílel, klesla by jeho
vážnost. Okolí mu tuto vážnost dodává a modeluje také její podobu. Z grafu je patrné,
že ambice jsou utvářeny zvenčí. Pokud by byla vytvořena situace, která by podporovala
„Jáství“ tohoto typu (a i volené strategie by odpovídaly výše popsanému), musí být
bohužel ze strany okolí vytvořen tlak na kooperaci. Takovým hybatelem ze strany
společnosti může být i situace ekonomického nedostatku s východiskem v pracovní
možnosti. Tak je možné vymezovat jasná, jednoduchá a časově nenáročná pravidla,
vedoucí k nutnosti spolupráce (faktické, nikoliv proklamované), neboť intervence jinak
nebude účinná. Pokud chceme pomáhat (a je jedno, zda to nazýváme podporou,
intervencí snahou o soužití apod.), měli bychom mít na paměti v kontextu s předchozím
textem možnou skutečnost vyvolávání pocitu bezmocnosti u „opečovávané“ osoby.
Pomoc zamezuje osobnostnímu růstu. V takovéto situaci je vhodnější perspektiva, která
vnáší řád do duševního života jedince a pomáhá mu vyznat se v dosavadních
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zkušenostech a chování, a porozumět jim. V neposlední řadě považujeme za nutné
problematiku sociálně vyloučených lokalit „deetnizovat“ a řešit ji nikoliv jako problém
etnický, nýbrž důsledně jako problém sociální na bázi občanského principu.122
Základní cestou se jeví jakákoliv cesta k vytvoření, navrácení a znovuosvojení si
pracovních návyků u zkoumaných obyvatel osady. Práce dává strukturu denním
činnostem, znamená výkon za určitých podmínek a má kvalitativní i kvantitativní
rozměr, který je kontrolovatelný. V pracovním výkonu je obsažena i jednoduchá
varianta logiky, dlouhodobější možnost aplikace zvolené strategie, stejně jako jasná
kriteria správnosti postupu a realizace.
Obraťme pozornost ke grafu č. 5., k výsledkům zaměřeným na dynamický profil
tvorby postojů. Z grafu je patrné, že slovenský vzorek má nápadně vystoupanou
reálnost. A to do takové míry, že z pohledu slovenských Romů je možné takřka
všechno. Tvorba postojů není regulována zvenku (z majority) nebo jen mírně. Vlastní
prostředí osady si je řídí a usměrňuje samo. Výsledkem jsou neefektivní strategie. Jejich
neefektivnost je ale výsledkem poměřování majoritní optikou. Zde lze nalézt zdroj
tvrzení o výskytu problému v případě porovnávání s většinovou společností. Vyvstává
zde srovnání, z kterého musí respondenti nutně vyjít jako neúspěšní. Nemají sílu na
uskutečnění svých relativně ustálených tendencí (viz opět graf č. 5) a nejsou tedy
schopni sami reagovat v duchu svého nastavení. Jejich postoje jsou opět pouze
krátkodobé a proměnlivé, jejich vnitřní síla je minimální. To podmiňuje obtížnost
možnosti cesty ke změně systému. V osadě je ale tímto stavem zajištěna stabilita, osada
sama se s tímto faktem vyrovná. Důležitým faktorem je, že respondenti neusilují o
shodu s majoritou. Zde je nutné podotknout, že se jedná o majoritu slovenskou. Romové
z námi sledované osady vypovídají o vlastním vidění skutečnosti, o vlastních bolestech
a křivdách. O nastavení klimatu, kdy chtějí získávat výhody, poskytované slovenskou
majoritní společností, svým občanům. Chtějí se podílet, ale ne přispět. Upozorňujeme,
že se jedná o respondenty – děti, které tento model pravděpodobně přenesou na své
122

SVOBODA, Z. „Černobílá“ východiska pedagogické intervence. In: Interkulturalita a rómska

národnostná menšina v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, 2007, s. 590-600. ISBN 978-80-8094-314-1.
SVOBODA, Z. Informovanost učitelů základních škol v oblasti multikulturní výchovy. In: Sborník ze 4.
mezinárodní konference „Výchova a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám“ Praha: Komise
Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005. s. 140 – 145. ISBN 80-902972-8-9.
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budoucí děti. Použijeme-li dílčí intervenci, odstraníme (v lepším případě) pouze
symptom. Bude se jednat o změnu pravděpodobně krátkodobou, systém osady je totiž
dost pevný a nastavený na variabilitu v krátké časové ose. Zde souhlasíme se Svobodou,
který s řadou jiných autorů dlouhodobě upozorňuje nejen na samotnou existenci
sociálně vyloučených enkláv, podmínek a zákonitostí jejich fungování, ale zároveň i na
nutnost systémového řešení problémů.123
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Graf č. 9
+/- KVALITA KONSTRUKTIVNÍCH TYPŮ CHOVÁNÍ
a její trendy vlivu na vědomí
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V grafu postojů je například oproti majoritní společnosti u tohoto vzorku z osady
vystoupána participace, ale v protikladu k ní pouze slabě podprůměrná kooperace. Tedy
obrazně řečeno: „všichni se shodnou, že je potřeba společně vykopat studnu, ale nikdo
už to neudělá.“ Pokud se v osadě bude změna pouze iniciovat, bez donucení, bude se
mezi Romy mnoho mluvit a půjde pouze o vymezování vlastní důležitosti při
posuzování „problému“. Změnu ale nikdo neodstartuje a pokud ano, pak se ostatní
stáhnou do pasivity či do opozice „opepřené“ vlastní utilitou. Ti, kterým osada
nevyhovovala, logicky odešli do blízkých slovenských měst nebo do Čech. Projev
systému bude pak zaměřen na ovládání prvků dominance, nadvlády (viz neúměrně
vystoupaná dominance zamezujícího typu). Argumenty a postupy, které jako lidé
používáme k prosazení se ve svém okolí, aby situace byla pod kontrolou, bude skupina
konotovat způsobem, aby poukázala na znatelnou nemožnost realizovaného záměru.
Studnu tedy nejen nikdo první nevykope, ale najdou se i argumenty, proč to vlastně
nejde, a ten kdo je nejlépe a nejpřijatelněji pro skupinu nadnese, bude mít vážnost,
převahu a kontrolu nad situací. V kombinaci se zamezující vitalitou půjde o
neprůchodný stav. Navenek vzniká nastavení, které majorita často nazývá „leností“.
Stěží se najde „vůdce“ skupiny, který zaintervenuje ve směru tlaku na kooperaci, dá
situaci náboj a dynamiku a skupinu rozhýbe. Zde se otevírá prostor pro terénní sociální
práci. Člověk „zvenku“ nahradí ty z „akčních“ jedinců, kteří osadu opustili, renegáty
nastavené na změnu nebo stlačené na hranici únosnosti existenciálního ohrožení, kteří
vyrazili z osady do jiných sociálních podmínek. Při vhodné argumentaci dokáže terénní
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jednoznačně pozitivní argumentace na neutrální, a tu pak podepřít pokusem, že věc lze
realizovat. Ideálními jsou charismatičtí vůdci či jinak zvláštní lidé. Nehraje zde až
takovou roli, zda jsou schopni hovořit romsky či nikoliv, vnímáni jsou stále jako „raklo
goro“ pokud ne přímo jako „gadžo“.124 V oblasti emocí však mohou strhnout skupinu
na svou stranu. Nesmí být ale vnímáni jako představitelé majority – slovenské majority.
Výhodnější výchozí pozici mají proto dobrovolníci z jiných zemí mající atributy, které
dávají najevo nepříslušnost k slovenské většinové části populace. Lze s nadsázkou říci,
že jsou větší atrakcí. Připomínáme v této souvislosti slabou pozici logiky
v předcházejících grafech postojů. Problémem je propad síly, který má význam i
z hlediska časové osy eventuálních změn. Pomine-li vliv takové terénní intervence,
dojde opět ke stagnaci. Neodpustíme si opět následující analogii:
„Naše auto stojí u dálnice a nemá benzín (síla), všichni stojí okolo a shodují se, že se
musí něco udělat. Nejvášnivější řečník má nejlepší pozici a tvrdí, že teď se nedá nic
dělat a je to v neprůchodné situaci. On to má pod kontrolou a tak se bude jednat a
jednat. Zkusí se mnoho improvizací směrem k vozu, ale ono to prostě nejde. A okolo si
jezdí ti nafoukaní Slováci, které já tedy rozhodně stopovat nebudu. Zastavím ale
cizince, ti jsou movití a pochází ze zvláštního prostředí přepychu a magie. Tam u nich
mohou být léky na náš vůz. Z vozu vystoupí člověk, který se chová zvláštně, ale má
autoritu, také souhlasně pokývne hlavou, řekne ano, nelze tuto situaci řešit za vašich
podmínek, tedy vašimi silami, ale pojďte zkusit něco „netradičního“ – tlačit vůz
k pumpě. Vysoce pravděpodobné je, že vůz k pumpě se pomalu a ještě pomaleji
dopraví, pokud si ten cizorodý prvek udělá čas a bude s našimi fiktivními osadníky až
do konce. Pokud poradí a odjede, tak se může stát, že se najde první jedinec, který si
začne stěžovat například na bolavá záda, ruce etc. a vozidlo se zastaví.“

124

Raklo goro - korektnější označení člena majority, Gadžo – doslova sedlák, pejorativní význam, asi

nejblíže je český ekvivalent chrapoun. Je s podivem jak často se tak sami příslušníci majority označují
a ještě mají dojem, jak jsou „lidoví“ a „in“. Máme zkušenost, že tato neznalost je často zdrojem zábavy
Romů.
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Z výše popsaných výstupů výzkumu je možné vytušit význam pro potenciální
intervenci v osadách. Do budoucna je třeba počítat přímo s nutností korekce některých
mýtů týkajících problematiky sociálního vyloučení, a také života lidí označovaných
jako Romové. Mýtů často motivovaných spíše vlastním přáním a touhou po vytvoření
vlastního uspokojivého, hlavně majoritního sebeobrazu, než objektivní realitou. Pokud
jako východiska nebudou brána ověřená a adekvátně interpretovaná data, má terénní
intervence jen malou šanci na významnější efektivitu.

3.6 Interpretace Čechy: Ghetto, jeho systém s vlastním psychosociálním
nastavením

V textu se nyní začneme zabývat sociální skupinou, která žije v prostředí českých
sociálně vyloučených lokalit. Nelze opominout fakt, že výrazná část těchto lidí má svůj
prapůvod právě na Slovensku v místních vyloučených lokalitách, typu osad. Tito
obyvatelé jsou označováni jako Romové. Jejich život je charakterizován životem
v systému.
Pokud shrneme předchozí text, jeden z problémů výzkumu systému je jeho častá
simplifikace nad přijatelnou míru. Problematikou tohoto typu se zabývá např. Svoboda
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ve svých příspěvcích. Upozorňuje na charakter lokality i její lokální zvláštnosti, význam
etnicity i propojenost základních prvků fungování exkludovaného společenství.125
Se simplifikací je spojena další limita. Tou je již několikrát zmíněný spor o etnicitu
problémů sociálně vyloučených lokalit s velkým potenciálem lidí označovaných
současně jako Romové. Jde v podstatě o to rozhodnout, nakolik je původní etnicita
významným a limitující faktorem v českém prostředí.
Musíme si ujasnit další aspekt toho, kdo vlastně do Čech emigroval. V každém
sociálním uskupení jsou lidé, kteří jsou jeho stabilním prvkem a lidé, kteří jsou za
určitých podmínek ochotni uskupení opustit. Pokud tento pohled silně zjednodušíme,
lze konstatovat, že v druhém případě se jedná o jedince, kteří jsou „nastaveni“ na
výrazné změny více než zbytek původní sociální formace.126 Tito lidé přicházejí do
jiného prostředí a je zcela obvyklé, že mnoho pravidel a návodů pro život, které dosud
měli k dispozici, v něm přestává platit nebo má jiný význam. Z ohledání obou
zkoumaných vzorků vyplývá, že romský vzorek z české lokality má například v oblasti
realizační kvantity postojů k realitě velmi blízko majoritní populaci srovnatelného věku
(viz graf č. 12 - Realizační kvantita postojů k realitě). Na grafu je tento fakt vyznačen
modrou linií zobrazující vnitřní trend, který je možný nazvat prožívaným. Náš vzorek
má v prostředí majority srovnatelné množství postojů jako česká většinová populace, a
výrazně jiné než má vzorek slovenský. Můžeme konstatovat, že vzorek je „nastaven“ na
dynamickou změnu směrem k majoritě. Dokazuje to opět správnost našeho předpokladu
o asimilačním trendu změny. Jedná se především o hodnoty a jejich používání, které je
již více majoritní než původní používání osadní. V českých podmínkách prokazatelně
došlo ke změně a ta tenduje směrem k majoritě. Kvalitativně však vykazuje odlišnost
způsobenou sociálním vyloučením. Český vzorek přestal být podmiňován romskou
osadou a dostal se zcela do sféry vlivu prostředí specificky modifikovaného majoritou.
Záchytnou síť v případě rodin z exkludovaných lokalit tedy navrhujeme rozdělit do tří
pomyslných rovin z hlediska délky života jedince a jeho rodiny v lokalitě na: orientačně
čtyři roky a více, rok až čtyři roky a nově příchozí až rok.

125

SVOBODA, Z. Systémový přístup jako determinanta efektivity sociální integrace Romů v sociálně

vyloučených lokalitách. In: Interkulturalita a rómska národnostná menšina v sociálnych a pedagogických
súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 465 – 472. ISBN 978-80-8094-3141.
126

Dodnes si na tomto faktu zakládají například Američané a odůvodňují jím částečně svůj životní styl.
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Nově příchozí se nacházejí v situaci podobné anomii.127 Zvykají si na novou situaci
a jsou nuceni napodobovat rodiny v okolí, příbuzné. Osvojují si cestu ke zdrojům
nutným pro existenci. Je-li v dané lokalitě extrémní nouze, osvojují si mechanizmy pro
prostředí obvyklé a jsou tolerantnější k porušení pravidel. A to i těch pravidel, která
v osadě původně dodržovali. Systém se změnil. Stejně tak mohou akceptovat
společensky přijatelnější způsoby existence, pokud jim byly nabídnuty. Musí však být
i ekonomicky výhodné. Zde může hrát významnou roli vliv majoritního okolí a soužití
na této úrovni. Pokud soužití není možné, pak je vhodný alespoň kontakt s majoritou na
partnerské úrovni. Tato informace je inspirující pro zacílení terénní sociální práce.
Výhodné a funkční by mohlo být „podchytávat“ v lokalitě nově příchozí pomocí
terénních pracovníků i informátorů a těmto nově příchozím pak nabízet možnost
existence mimo lokalitu, respektive systém existence a podpory. Je reálné očekávat,
že systém hodnot i systém strategií těchto jedinců je rozkolísaný. Neplatí jejich
dosavadní strategie přežití. Jistě, sociální prostor se změnil, současně však tito lidé
migrují již s požadavkem, aby věci byly jinak. Očekávají to a jsou vnitřně nastaveni na
změnu. Jde spíše o to, co ovlivní a naplní jejich strategie existence v daném sociálním
prostoru, zda dojde k transformaci na úrovni společensky přijatelných mechanizmů
či nikoliv. V případě lokality s charakterem sociálního vyloučení by bylo příliš odvážné
čekat, že dá příchozím možnost osvojit si plně majoritní způsoby existence. Bylo by
vhodné udělat to prostřednictvím terénní intervence. Základem je bydlení mimo lokalitu
a systém postpéče na úrovni malé sociální skupiny.
Po určité době (rok až čtyři roky), anomie odezní a jedinec si zcela osvojuje strategie
života v české sociálně vyloučené lokalitě. S nimi je spojena i kategorie pravidel.

127

DURKHEIM, E., Pravidlasociologické metody. Praha, Orbis 1926.
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Graf č. 11
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Graf č. 12
REALIZAČNÍ KVANTITA POSTOJŮ K REALITĚ
a její trendy vlivu na chování
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3.6.1 Normy, pravidla jako podmínka bezpečného světa

Zmínili jsme se již o tvorbě mapy bezpečného světa jedince, tak jak ji vymezují
nejdříve rodiče svým dětem. V další fázi vývoje jedince přebírá úkol společnost resp.
některé její instituce. K tomuto jevu dochází především prostřednictvím vymezování
pravidel. Funkce pravidel a norem je např. vymezit mantinely, v jejichž okruhu se
jedinec pohybuje a nedochází zde vlastní vinou k újmě. Teritorium bezpečí. Nejedná se
přirozeně o geografický útvar.
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V našem výzkumu jsme měli možnost poměřovat hodnoty, kterým se jedinec
z prostředí sociálního vyloučení vyhýbá. Tím si v negativní rovině vymezuje svůj
bezpečný svět. Dostáváme se tak na popis slovních schémat. Konkrétně hodnotových
schémat. Ta jsou uvedena v přílohách.128 V použité technice sběru dat a ve vyhodnocení
se jednalo o kategorii destruktorů, tzn. takových záporných hodnot, kterým je nutné
vyhýbat se v dlouhodobém časovém horizontu. Výskyt a umístění hodnoty tohoto typu
je pro nás významný z pohledu posouzení trendu změny, která probíhá v lokalitě. Za
prvé, potvrzuje se, že ke změně dochází. Za druhé v obou grafech mají destruktory
shodné umístění s majoritním vzorkem, a jsou zcela odlišné od vzorku slovenského.
Kategorie norem, pravidel, tabu a ohrožujících věcí je shodná s majoritou. Výzkumný
předpoklad se potvrdil. Sociálně vyloučená lokalita má nastaven asimilační trend
změny. Snaží se stát majoritou. Otázka je jak bude trend zrealizován. V oblasti
společenských norem, se neobjevilo žádné specifikum, kterému bychom mohli rozumět
jako etnické zvláštnosti. Domníváme se, že etnický vliv je nevýznamný.
Ve slovenském vzorku destruktory absentovaly. Čeští obyvatelé exkludovaných
lokalit vědí, které omezující normy jsou společensky významné a mají je osvojeny.
Jinou věcí však je, jak s nimi operují. Problém leží v oblasti dlouhodobého
nasměrování, chybí totiž pozitivní systém dlouhodobých cílů. Zde se otevírá prostor pro
ovlivňování majoritou. Pokud se bude tento prostor u klientů intervencí vyplňovat
neselektivně etnickým mýtem, může dojít ještě k většímu odstupu od majority,
v extrémním případě k radikalizaci směrem pryč od „gadžů“. Vhodnější jsou proto
všeobecné lidské hodnoty a hodnoty použitelné v reálném majoritním světě, tedy
majoritní konzum. Asimilační trend z tohoto pohledu nevnímáme jako negativní jev.
Otázka zní, nakolik je nutné, aby školy reagovaly v duchu romských reálií a pouze se
tvářili inkluzivně. Dále nakolik se tyto relikty kultury mají používat jako východiska
pro intervenci. To, co ještě víceméně přežívá ve slovenské osadě, už zdaleka neplatí pro
prostředí českého „ghetta“. Budeme se touto otázkou zabývat podrobněji v další části
textu.

128

Viz graf hodnotových a realizačních schémat, příloha IV.
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3.6.2 Rovina změn v českém prostředí

Z uvedeného grafu je patrný jeden významný prvek společný pro slovenský i český
vzorek, a tím je položka síly. I čeští Romové nemají „benzín do svého vozu“, tedy
popud pro změnu musí přijít zvenčí, pokud má být změna iniciována směrem
k majoritě.129 Opět se tedy otevírá prostor pro terénního či pastoračního pracovníka.
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V oblasti reálnosti postojů jsou stimulace změny na úrovni majority, Romové s ní
usilují o shodu. Bohužel však tyto snahy opět nejsou schopni regulovat a jejich snažení
tak není efektivní a není ani jako efektivní vnímáno. Model tvorby postojů je stabilní,
a pokud by bylo žádoucí iniciovat změnu (jakoukoliv), bylo by nutné vynaložit námahu.
Pokud změna přijde z majority, bude lépe akceptována. Dokonce lze konstatovat, že
tato skupina si zvykla na situaci, kdy změny jsou „dělány za ní“, stala se
„opečovávaným dítětem“ (efekt enpowerementu). Doporučení k funkčním intervencím
je pak následující – domáhat se vysokého podílu klientů na změně. Čím více bude
skupina vystavena existenciálnímu ohrožení (například nedostatku), tím pružněji bude
schopna opustit tento svůj model. Nutností je však ponechat skupině podíl odpovědnosti
a zmíněné regulace (řízení).
Možností velmi vulgarizovanou je také systém podmíněnosti sociálních dávek plným
pracovním výkonem, tedy dotovaná umělá zaměstnanost. Pokud klient odmítne, dostává
129

viz předchozí text
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se do ekonomické nouze. Pokud porušuje normy svázané s pracovním výkonem, je na
určitou dobu vyčleněn z tohoto sytému a opět upadá do existenciální krize. Na
zaměstnanost je možné navázat i školní docházkou dětí: pokud nechodí do školy, je
rodič krácen na finančních příspěvcích. Současně může vytvořená instituce „dotované
práce“ poskytovat služby matkám s malými dětmi na úrovni poradenství a rané péče,
konotované k práci s jedincem ze sociálně vyloučeného prostředí, flexibilně reagující na
situaci v dané lokalitě. Podle šetření se jako nejefektivnější ukazuje cílit intervenci
právě na ženy – matky. U našeho českého vzorku se ženy ukázaly jako nositelky možné
změny.130 Do činnosti zmíněných center pro matky by pak patřila i práce na úrovni
přípravy k rodičovství, partnerství i přijetí občanského principu.131 Zde se otevírá
prostor i pro nestátní sektor, který může zajišťovat dobrovolnickou práci na úrovni
konkrétní rodiny, pokud má tato motivaci pro změnu a směřování směrem od
subkultury chudoby. Je zcela samozřejmé, že se najdou i jedinci, kteří budou vůči těmto
tlakům rezistentní. V následujících grafech zmíníme pouze nejvýznamnější souvislosti.
Graf č. 14
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Viz graf slovních asociací v příloze č. I. toto zjištění je v souladu s Lewisovými výzkumy.

131

Podrobněji v další časti textu.
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Graf č. 15
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Při pohledu na grafy je znatelná vystoupaná vitalita. Vymizely zamezovací typy
ambicí a vystoupala kooperace plusového typu. Plusová dominance je limitována
prostředím a minusová je takřka ve shodě s majoritou. Nápadný je též propad logiky,
záporné ambice. Charakter tohoto systému skýtá možnost přirovnání ke statisticky
průměrnému jedinci, který se hodlá velmi silně podílet na majoritním prostředí.
Přijímáme premisu, že naše majoritní společnost je silně utilitární a konzumní a jedinec
se hodlá velmi výrazně podílet na konzumu, tedy na konzumním způsobu života
majority (viz předchozí text). Jednoznačně chce nejenom vlastnit, ale je schopen pro to
i něco udělat (viz kooperace +, vitalita +, ambice +). Problémy nastávají ve chvíli, kdy
tuto svou cestu a své hodnotové majáky konfrontuje s majoritním systémem dosahování
zmíněných hodnot. Návody a užívání jeho osobní mapy jsou totiž v tomto případě
nefunkční. V dané lokalitě se naučil jinému výkladu, srozumitelnosti a odlišnému
vnímání úhelných prvků majoritního systému.
V českém vzorku lokalita svým vlivem mění hodnotový systém i vztahování se ke
světu jedince a bohužel dochází ke vzniku „etnolektu“ majoritních hodnot.

„Nabízí se analogie s tichomořskými ostrovy, kdy místní domorodci za druhé světové
války poprvé viděli letadlo. Stavěli ho z přírodnin a dosáhli zcela jiné funkce, než bylo
létání. Vycházeli totiž z jiné logiky. Naši „domorodci“ by navíc ani nic nepostavili,
protože žádná osobnost by nedokázala ovládnout sociální skupinu a vést ji k cíli.“
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Zmíněný systém hodnot je přirozeně významně ovlivněn přístupem ke zdrojům. Lidé
z lokality jsou „nastaveni“ na možnou změnu, vědí, že jsou pravidla, která se dodržují
a považují je za významná. Do kontrastu se ale dostává postavení „Já“ jako hodnoty,
destruktorů jako pravidel, která limitují naši koexistenci se společností a pozitivních
hodnot na úrovni ideálů. „Já“ je u našeho vzorku nastaveno srovnatelně s dětmi
z majority v oblasti hodnotové i realizační. Má přiměřené hodnoty a není jako u
slovenského vzorku přeceněné. Dostává-li se do rozporu realizovaného okolím a
dochází-li k disproporcím, nebývá propad v kontaktu s realitou tak velký. Ohrožení
„nereálným očekáváním“ není tedy v případě českého vzorku tak vysoké, má ale svůj
význam a ten nelze zanedbávat. Jedinec je však srozuměn se svým postojem k vnějšímu
světu a domnívá se, že stejně jako majorita „rozumí“ minoritnímu projevu, tak on
rozumí jevu majoritnímu. Maximálně mu bude rozumět v okamžiku, kdy bude
majoritně žít.
Logiku realitě našeho vzorku dává majorita, a také se od ní očekává, že jí bude
dominovat. Zamyslíme-li se nad reálnou situací lokalit, pak skutečně dominuje.
Syndrom „velké bílé moudré ženy“ často sytí náš terén – a to ve státním i nestátním
sektoru. Přirozeně se zde objevují tendence k setrvačnosti, tendence v daném stavu
zůstat. Zvláště je-li jedinec v prostředí delší dobu. Takto tedy může vypadat graf při
syndromu „opečovávaného dítěte“. Není proto nečekané, že děti jsou nezřídka vedeny
k tomu, že peníze se nevydělávají, ale poskytuje je někdo z majority. Vzorek
i statisticky průměrný jedinec tak říká „majorita je o.k., chci také vlastnit a jsem
schopen pro to něco udělat. To u vzorku nepůjde bez nasměrování a naplánování, které
je opět závislé na venkovním vlivu. Tento model ve statistické rovině není schopen
postihnout výskyt „osobnosti“. Pokud se ale objeví, jedná se pouze o renegáty
neakceptující stávající stav lokality, dochází také ke vzniku lokálního vůdce na úrovni
party. V realizační rovině vykazuje vzorek tendenci koexistovat spíše v partě než
v rodině a zde se otevírá prostor pro skupinový mechanizmus tvorby statusu.
Přijatelnější pro členy party bude ten, jenž je blíže utilitě majority a zdánlivě lépe se v ní
dokáže orientovat. Obvykle se jako nejdosažitelnější zdroj utility jeví mechanizmy
majority na hranici porušování norem. Opět připomínáme, že náš vzorek normy zná
a akceptuje, že po jejich porušení přichází sankce. Romské děti z českého vzorku jsou
však tímto mechanizmem také nuceny vypracovávat strategie na obcházení sankcí.
V lokalitách v devadesátých letech našla podhoubí prostituce, dnes jsou to návykové
látky. Nejde jen o módu užívání, ale hlavně o dealerství jako zdroj ekonomických
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prostředků. I zde budou lidé z lokality kooperovat s majoritou. Situace je taková, že
dnes se například pervitin vyrábí z modafenu.132 Přímo v lokalitě Předlice již došlo
zde vytvoření vrstevnických skupin na úrovni mladistvých gangů. Zatím naštěstí (či
možná bohužel) bez vnějšně zaznamenaných agresivních projevů. Majorita jevy
v lokalitách zaznamenává s přibližně ročním až dvouletým zpožděním a ve stejném
časovém horizontu reaguje. Obvykle nejdříve zareaguje nestátní sektor, který často
narazí na byrokraticky nepružný model státní intervence či sankce. Z toho plyne i to, že
v minulých deseti letech i v současnosti ovlivnění systému lokality směrem k majoritě
vždy úspěšně předběhl negativní jev. Intervence do systému zatím vždy následovala se
zpožděním. Jedná se tedy o přirozený důsledek aplikace specifické intervence: máme
bariéru, problém, jev, na který chceme reagovat, a bez jeho transparentní podoby není
proč intervenovat. Pokud však přijmeme premisu, že naše snahy jsou hlubokou
intervencí schopny zásadně ovlivnit hodnotový systém lidí ze sociálně vyloučených
lokalit, stojí za úvahu, nakolik se jedná o integraci a nakolik o asimilační mechanizmus.
A zda se v tomto specifickém případě nejedná o stejnou věc, pouze jinak vymezenou.
Evidentně nejde o etnický problém.133
Bolestí aktivit v terénu je také právě nešťastná aplikace intervencí a měření jejich
efektivity. Největší úspěch slaví ty nejméně efektivní – plošné intervence ze strany
státního sektoru, nejlépe na úrovni chápání problému jako etnického. Nejméně bývá
preferována nespecifická intervence cílená na konkrétní rodinu.134 Například do dětské
vrstevnické skupiny v mimoškolním prostředí se pokusilo proniknout jen zanedbatelné

132

Běžně dostupná látka, k zakoupení v každé lékárně bez předpisu, která obsahuje pseudoefedrin. Při

aplikaci je potřeba až pětkrát větší množství než při výrobě ze Solutanu, čímž se do těla také dostává
úměrně více nečistot. Větší devastace zdravotního stavu jedince je nasnadě.
133

HIRT, T. JAKOUBEK, M. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň, Katedra

antropologie FF ZČU v Plzni, Společnost při ČT – Člověk v tísni, o.p.s. 2005. také SVOBODA, Z.
„Černobílá“ východiska pedagogické intervence. In: Interkulturalita a rómska národnostná menšina
v sociálnych a pedagogických súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 590 600. ISBN 978-80-8094-314-1.
134

SVOBODA, Z., HRUBÝ, M., KVÍZOVÁ, H. Jeden kamarád – jeden potencionální nepřítel. Reflexe

analýzy postojů žáků směrem k osobám pocházejícím z odlišného sociokulturního prostředí. In: Brtnová
Čepičková, I. (ed.). Škola, žák a učitel v multikulturním prostředí. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2006, s. 164-174. ISBN 80-7044-851-2.

89

množství interventů.135 Intervence se obvykle omezují na školu a poskytování
volnočasových aktivit. Po proběhnutí intervence dítě z lokality odejde a jeho parta je
stále problémová. Pro něho je přirozeně často významnější právě vrstevnická
skupina.136 Snaha o statusové uznání partou (viz model slovních schémat, v příloze
hodnotová a realizační schémata) obvykle převáží. Prožitek s návykovou látkou je také
silnější než jakýkoliv sport. Volnočasové aktivity jsou užitečnější spíše ve chvíli, kdy
chce jedinec přestat „brát“ a potřebuje zaplnit čas, který mu vyplňovala látka.
V této situaci ale s jedincem z lokality nikdo příliš pracovat nechce.137 Zcela
absentuje postpéče. V okolí se obvykle nachází místa, kam je možné se obrátit, ale
využívá jich minimum dětí z lokalit. Chybí zde i funkční systém nařízené ústavní léčby
v případě braní návykových látek, a to i dochází-li pod vlivem návykové látky k páchání
trestného činu. Okolí v lokalitě je často doslova terorizováno místními narkomany, kteří
kradou, přepadají či používají jiné alternativní zdroje zisku. Lidé, kteří zde žijí, nejsou
schopni vlastními silami regulovat takovýto stav. Část z nich se snaží odejít pryč.138
Nikdo z majority je neosloví a nikdo nevyužívá jejich „osobní anomie“.139 Pokud
emigrují, pak obvykle někam kde jsou podobné podmínky a vytvářejí zde proto další
potenciální lokalitu na úrovni sociální exkluze. Dojde zde k poklesu cen nemovitostí a
k možnosti koncentrace sociálně slabších osob. Pokud ovšem nedochází k situaci dříve
tak kritizované, tehdejší terminologií nazývané řízený rozptyl a aplikované velmi
nekorektními mechanizmy. Nicméně mechanismy často efektivními.
Významnou podmínkou, která by měla být takřka samozřejmostí, je maximální
možný podíl jedince i jeho rodiny na změně. Tzn. podmínit eventuální intervenci aktivní
účastí těch, kterých se týká. Pokud subjekt svou účast odmítne, pak od intervence
opustit. To však nevylučuje její modifikaci a nabídku v jiném časovém období.

135

SLAVÍK, M. Dětský mediátor. In: Sborník příspěvků ze III. mezinárodní pedagogické konference

Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov: Prešovská univerzita
v Prešově, 2005. ISBN 80-8068-372-7.
136

Efekt a dopad jsou srovnatelné se situací, kdy si průměrné dítě z majority zajde do kina na romantický

film.
137

Jeden z největších problémů je dostat dítě s tmavou kůží intoxikující se toluenem na úrovni

problémového braní až návyku do podpůrné a léčebné instituce. A to, i pokud je motivováno na změnu.
138

Opět tendence ke změně v modelu světa a osobní mapě.

139

Jde o nabídku. Pomoc a intervenci přirozeně není vhodné vnucovat.

90

V konkrétní rovině si na podkladě výzkumu můžeme vymezit priority, kam směřovat
pozornost nejen pomáhajícího sektoru:
- nutnost systémového náhledu na problematiku, práce se systémem při snaze o změnu;
- nevycházet z etnických konstrukcí jako zdroje problému;
- neopomíjet etnicitu, ale zároveň jí nepřiřazovat význam v lokalitách, který jí
nepřísluší;
- vysoký podíl jedince na činnosti (intervenci);
- rozvoj osobní odpovědnosti, přijímání důsledků za své rozhodnutí a schopnost
majoritního pojetí korekce v případě nesprávného postupu;
- více se zaměřit na matky a na ženský prvek v sociálně vyloučeném prostředí vůbec
(stabilnější a trvalejší bod);
- transformovat systém předškolní přípravy;
- udržet dítě v základní škole za specifické intervence cílené k jeho podpoře (intervence
i nestátního sektoru do školské instituce);
- nestavět primárně na plošných intervencích, propracovat individuální přístup pro dítě
ze sociálně vyloučeného prostředí, základní intervenční jednotkou je dítě – rodina;
- cílit obsah učiva i výchovy na získání kompetencí k opuštění lokálního prostředí
směrem k majoritě, pokud to dovoluje charakter podmínek a zájem dítěte i jeho rodiny;
- vymezit kritéria pro řízení, podporu a doprovázení dítěte, jeho rodiny i pedagoga;
- zefektivnění volby druhu prevence (specifická – nespecifická);
- využívat alternativní pedagogické postupy, např. mediace (dětská mediace);
- zefektivnit vhodnost umožnění mechanizmů probace a mediace, neposkytovat je
ovšem za každou cenu, ale jen v případě vhodnosti; zjišťovat na podkladě diagnostiky
a kontaktu s nestátní institucí působící v dané lokalitě;
- v případě rodiny motivované k opuštění lokality dostatečně kvalifikovaná a časově
přiměřená postpéče;
- rozbít unifikaci při činnosti s rodinou v prostředí sociální exkluze, odlišit způsob práce
s rodinou v lokalitě již plně začleněnou od rodiny, která je v lokalitě minimální dobu,
odlišit odkud přichází (zda z jiné lokality nebo ze slovenské osady);
- příchozím nabízet možnost alternativní migrace do majority;
- zefektivnit ranou péči a přizpůsobit ji potřebám matek z dané lokality, důraz na práci
i s matkami nastávajícími a s jejich partnery na úrovni rodinné terapie nebo
poradenství;
- dobrovolnická centra pro matky s dětmi.
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Na tomto místě je vhodné upozornit, že výpovědní hodnota zkoumaného vzorku se
v plné míře projeví až v budoucnu. Respondenty jsou děti a jejich produktivní věk je
teprve „přednastaven“ v duchu prezentovaných dat. Systém bude mít uvedená kritéria
k dispozici v „plné míře“ přibližně do pěti let. V té době jej bude naplno ovlivňovat
zkoumaná věková skupina. Současně ale již některá kritéria platí, neboť výchovou jsou
předána od rodičů, kteří jsou součástí výchovného kontinua společnosti. Často se
zapomíná na to, že například v rodinném modelu současným působením vychováváme
na rok až dva dopředu.

4. Vyhodnocení a návazná intervence do sociálně vyloučených lokalit.
4.1 Směrování k majoritě

V našem výzkumném vzorku byla u české části respondentů oslovena suma dětí ze
sociálně vyloučené lokality tzv. velkého typu i z lokality menšího typu (do 50-100
obyvatel). Bylo proto možné provádět komparaci i tímto směrem. V druhém případě šlo
o děti i jejich rodiny roztroušené mezi menší lokality v rámci jednoho města. Srovnáním
výsledků došlo k zajímavému zjištění. Vzorek separovaných rodin z více lokalit
jednoho města vykazoval větší tendenci podobat se majoritě, přiblížit se jejímu
hodnotovému systému. Tímto postupem jsme získali tři pomyslné body. Můžeme
sledovat změnu po migraci a existenci v českém prostoru sociální exkluze a kontinuum
transformace dané sociální formace započaté na Slovensku, přes ghetto až po menší
místa sociálního vyloučení. Naše základní předpoklady se potvrdily. Lze potvrdit,
charakter změny v systému i klimatu české sociálně vyloučené lokality. Trend má
podobu dosahování majoritního způsobu života. V menších lokalitách pak dochází
k výrazně intenzivnějšímu přibližování k majoritnímu systému i klimatu. V této podobě
si troufáme hovořit o asimilačním nastavení zkoumaného vzorku. Rozhodně se nejedná
o vznik specificky romské sociální formace. Problém lokalit spočívá v ekonomickém
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a nikoliv etnickém rozměru. Současně se tak potvrdila relevantnost Lewisových tvrzení,
směrem k projevům „subkultury chudoby“.140 Navrhujeme jeho výstupy považovat za
aplikovatelné v sociálně vyloučených lokalitách v ČR.
Pokud chceme profesionálně zbavovat obyvatelstvo sociálně vyloučeného prostředí
„problémů“, vymezme pro snadnější orientaci základní linie intervence. Využijme při
tom závěrů vzniklých na podkladě výzkumných aktivit, tak aby intervence byla reálná,
funkční a byl v ní obsažen požadovaný vysoký podíl aktivity subjektu.
Ze závěrů jednoznačně vyplývá, že chceme-li měnit situaci lidí, kteří mají problém se
svou chudobou a vyčleňováním se od majoritní společnosti, cesta vede k terénní
i institucionální práci s malou sociální skupinou (nejčastěji na úrovni rodiny) a s její
emigrací do majoritního prostředí. Intervence určitě neosloví všechny klienty a
pravděpodobně zůstanou lidé, kteří nastavenou sociální sítí propadnou.
Jako nutnost pro využití získaných dat se ve výsledku jeví nastavení několik
obecnějších východisek, které mají podobu startovní mety. V první řadě jde o nutný
systémový náhled na problematiku, nejen v oblasti makrosystému ale i mikrosystému
světa konkrétního jedince. Práce se systémem vyžaduje i efektivní prolínání a
doplňování činnosti státního a nestátního sektoru. Tomu musí odpovídat legislativa
a oblast intervence. Uveřejněné šetření i jeho výsledky, jejich interpretace, ale
především navrhované intervence, mají východisko v sociálně-ekologickém modelu
a systémovém pojetí problematiky (zástupci Compton, Galaway, Hulman, Hull).141
Múhlpachr hovoří v této souvislosti o holistickém pohledu na klienta.142
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Srov. zejm.: LEWIS, O.: The Culture of Poverty, 1966, s. 19 – 23; resp.: LEWIS, O. – The Culture of

Poverty, In: COHEN, Y. (ed.) - Man in Adaptation. I. The Biosocial Background, Chicago 1968, s. 406410.
141

MATOUŠEK, Oldřich, et al. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-

7178-473-7.
MATOUŠEK, Oldřich, et al. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 384 s. ISBN 807178-548-2.
142

MŰHLPACHR, P. Sociopatologie. 1. vyd., 194 s., Brno: Masarykova Univerzita v Brně. ISBN 978-

80-210-4550-7.
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Intervenující subjekt se v souladu se zmíněnou koncepcí zaměřuje na problémy, které
spadají do těchto tří kategorií:

1. problémy a potřeby spojené s úkoly, které souvisejí s vývojovými etapami životního
cyklu;
2. problémy a potřeby, spojené s úkoly vázanými na užívání a ovlivňování prvků
prostředí;
3. problémy a potřeby spojené s interpersonálními překážkami a zábranami, které
ztěžují fungování rodiny nebo skupiny, která se vyrovnává s vývojovými úkoly
nebo úkoly, které před ní postaví prostředí.

Pokud uvedené rozdělení přijmeme za východisko, představuje „problém“ jako
kategorii, kterou je nutné odstranit. Dojde-li k jeho eliminaci, je vše vyřešeno.
Intervence postavené tímto způsobem nemusí být vždy těmi nejfunkčnějšími. Jde o to,
co je možné označit za analogii poradenského modelu práce.
Výše zmíněný ekologický model nabízí analogii spíše s některými terapiemi.
Vychází z předpokladu, že v určitých typech konkrétní sociální práce je (s určitým
typem klienta) výhodnější zaměřovat se na stránky, které jsou funkční a kvalitní.
Intervence se tedy :

1. zaměřuje na transakce a kontakty jedinců a jejich prostředí (předpokládá stav
vzájemnosti, reciprocity, vzájemného utváření a ovlivňování);
2. nehledá pouze problémy, konflikty a slabé stránky, ale také „mohutnosti“, silné
stránky, zdroje, kvality, ctnosti a „reslience“ (nezdolnost);
3. jedním z klíčových pojmů se stává koncept sociální role.143

Na námi sledované klientele dětí ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální
formaci je možné tento model přístupu aplikovat přirozeně také. Jsme přesvědčeni, že
v případě sociálně exkludované lokality lze simplifikovat hlavně bod č. 2. Nejen stavět
143

MATOUŠEK, Oldřich, et al. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-

7178-473-7.
MATOUŠEK, Oldřich, et al. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 384 s. ISBN 807178-548-2.
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na silných stránkách našich specifických klientů, ale i pokusit se vyjít ze shodných
východisek. Půjde-li nám o intervenci k nižšímu výskytu nežádoucích jevů, nestavme ji
primárně jen na odlišnosti a na tom, co „funguje“ jinak než v majoritě. Naopak žádoucí
je vyjít s klientem z místa, kde jsme společně shodli a pokud to systém dovolí,
zrekonstruovat jeho cestu kupředu k osobnostní (skupinové) prosperitě. Opět nejde
o „všezastřešující“ paradigma, ale spíše o naznačení nové možné cesty. V případě
klienta z prostředí subkultury chudoby, ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí lze
v konkrétnější rovině počítat s tím, že se při hledání průniku shodných prvků můžeme a
musíme dostávat na rovinu existenciálních a existenčních záležitostí. V dalších
kapitolách se budeme věnovat popisu zajímavých a ne zcela obvyklých intervencí,
vytvořených na tomto podkladě.
Objektivní posouzení stavu v lokalitách také naznačuje, že není vhodné budovat
koncepce za každou cenu na plošných intervencích. V případě, kdy je to vhodné, je
efektivnější dát prostor individuálnímu přístupu ke konkrétnímu dítěti ze sociálně
vyloučeného prostředí a přijmout tak za základní intervenční jednotku vztah dítě –
rodina. Ve výsledcích se ukázal jako efektivní trend dosahování úspěchu více na úrovni
jedince, tedy ne vždy na úrovni celé sociální skupiny. Pokud bude mít jedinec možnost
úspěšné realizace, nebude tak významně postrádat svou lokální skupinu. Pokud se bude
stratifikovat se svou rodinou, která bude v rovině participace na jeho úspěchu, bude to
přijatelné. A opačně, pokud bude rodina úspěšná, jedinec se nemusí vymanit ze své
vrstevnické skupiny, party. Nemusí akceptovat ani zaregistrovat rodinný úspěch
a zůstane v lokalitě na ulici. Návazným problémem při dosahování úspěchu jedince
v lokalitě je často jeho výdrž.
Existenciální i existenční přístup má také dopad v rovině sporu o aplikované postupy
založené na etnicitě. Nutností je rozhodně konec východiskům založeným primárně na
etnických konstrukcích jako zdroji problému. Je nutné přestat dotovat politické aktivity
zájmových skupin (slangově nazývaných „romolobby“), ale tok financí obrátit
k sociálním a ekonomickým problémům lidí v lokalitách. Výsledkem budiž jedinec,
který sice nezná romské pohádky, ale má vytvořeny přiměřené sociální kompetence
jedince podílejícího se sociálně přijatelným způsobem na společenském konzumu.
Paradoxně nikdo ze zastánců etnicity nezdůrazňuje, že i průměrný člověk ze sociálně
vyloučené lokality má obvykle v hodnotách nastaveno dosahování co největšího podílu
utility na podkladě konzumní společnosti. Obvykle se liší forma a způsob dosahování.
Na druhou stranu však nelze opomíjet i specifika, která si jedinec uchoval z historie
95

vlastní i z historie své rodiny. Je nutné nepřiřazovat však těmto zvláštnostem
v lokalitách význam, který jim nepřísluší. Za další významnost považujeme vysoký
podíl jedince na vlastní změně (intervenci). Cílem je nevytvářet syndrom
„opečovávaného dítěte“ v duchu enpowerementu. Pozornost tomuto jevu věnujme nejen
opět na úrovni jedince, ale i na úrovni celé sociální skupiny, subkultury. S tímto je pak
spojen rozvoj osobní odpovědnosti, přijímání důsledků za své rozhodnutí a schopnost
majoritního pojetí korekce v případě nesprávného postupu. V kontextu s uvedenými
výsledky výzkumu za zmínku stojí možnost více se zaměřit na matky a celkově na
ženský prvek v systému sociálně vyloučeného prostředí (stabilnější a trvalejší bod).
Tyto jevy vyprodukovalo psychosociální nastavení, „klima“ v daném sociálním
prostoru. Jedná se o prvky, které zdůrazňuje shodně O. Lewis i M. Jakoubek.144

Uváděné příčiny shrnují do konceptu vzniku tzv. matrifokální rodiny:
Ženy mají vyšší nárok na děti.
Ženy mají výhradní právo na majetek, finance, byt…
Snaha vyhnout se výdajům a obtížím při rozvodu.
Ženy nechtějí být „v moci“ manžela, nechtějí „se vázat“, být připoutány (tj. chtějí
stejnou „svobodu“ jako muži).
Muži nepřispívají do rozpočtu (nemají finance, majetek ani jiné bohatství, které by
mohli předat dětem) – v tomto ohledu jsou tedy zbyteční (trubci).
Muži jsou nespolehliví, krutí (bijí ženy), „machové“ („baroni“).
Muži často pouze přicházejí (plodí děti) a zase odcházejí.
Výhodné jsou neformální svazky.145

144

Seznam jevů charakteristických pro koncept kultury chudoby dle O. Lewise a M. Jakoubka

a sledovaných v rámci výzkumu: sledovány návazné prvky, zejména okolnosti, intenzita a četnost jejich
výskytu.
Obecné příčiny vznik a ustavení kultury chudob:
- Transformace společnosti (revoluce,
- Diskriminace, segregace (prostorová, symbolická)
- Nezaměstnanost (nízké mzdy /nekvalifikovaných/)
Psychologické symptomy – Nedůvěra, Strach, Lhostejnost, Rezignace, Fatalismus, Neschopnost odkládat
požitky, Impulzivní jednán, Pocity méněcennosti, Bezmoc, Pocit závislosti, Pocit marginalizace, Slabé
ego (muži).
145

LEWIS, O.: The Culture of Poverty, 1966, také v příloze V.
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Na podkladě našeho výzkumu je mj. navrhován i nový cíl intervence, který se
dostává do popředí zájmu. Jedná se o dobrovolnická centra pro matky s dětmi.
Zamýšleným cílem je zefektivnění systému rané péče a přizpůsobení její formy také
potřebám matek z konkrétní sociálně vyloučené lokality. Celý servis by bylo vhodné
doplnit i o nabídku práce s nastávajícími matkami a s jejich partnery na úrovni
prenatální i postnatální péče o dítě, rodinné terapie a poradenství.146 Vychází se přitom
z premisy, že budoucí matka (nezávisle na sociokulturním pohledu), prochází nejenom
radostným očekáváním, ale i stavy nejistoty o sebe i plod, o budoucí život a jeho
uspořádání, možnými existenčními problémy etc. Tyto obavy mají svou specifickou
alternativu v prostředí extrémní chudoby. Roli zde hrají již prvky vymezené
v předchozím textu, ale i prvky další. Předpokládáme, že v tomto stavu nejistoty budou
matky citlivější k nabídce pomoci ze strany majority, v tomto případě spíše neziskového
sektoru. Charakter problematiky si rozhodně žádá službu nízkoprahového typu.
V nízkoprahovém centru se budoucí i čerstvé matky setkají mezi sebou. Za doprovodu
odborníka mohou sdílet sociální kontakt na společné platformě. Dostanou také
informační povědomí o péči o dítě147, o funkční rodině a rodinném životě z hlediska
partnerského i rodinného poradenství a terapie. Pokud bude vyvolán zájem, je možné
přejít na semiterapeutický systém práce. Centrum nabídne možnost klubového
programu pro matky s dětmi a klientky lze podchytit i možností následné pomoci
v oblasti vyhledání zaměstnání po ukončení spolupráce v třetím roce věku dítěte. Počítá
se s prvním pilotním rokem, kdy je cílem dostat službu do povědomí klientely jako
zajímavou a výhodnou. První ženy, které se ukáží jako motivované a budou odpovídat
specifičtějším požadavkům, mohou zůstat jako stabilní spolupracovnice zaměstnané
nízkoprahovým centrem. Finálním produktem je přiměřená a zdravá péče o dítě a
motivování matky i partnera k využití návazných služeb (např. mateřské školky, PPP,
SPC etc.). Nutné je také nastavení důvěry v majoritní instituci.148 Obsahem intervence
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Poprvé zveřejněno na Mezinárodním symposiu Praktická teologie a sociální práce, Č. Budějovice

2008.
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Využití např. „Vývojových dotazníků“. Více in: ALLEN, E.K., MAROC,L., R.,Přehled vývoje dítěte.

Praha: Portál, 2002.
148

V současnosti je vypracována obecná metodika, bylo osloveno nízkoprahové centrum organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT ,o.p.s., v Bílině a v současné době se připravuje předložení této
koncepce jako pilotážního projektu pro MŠMT. Autorům koncepce se podařilo tuto myšlenku prosadit
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bude v případě zájmu i pomoc v opuštění lokality a podpora v majoritním prostředí po
nezbytnou dobu.
V oblasti vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit je nezbytné transformovat
systém předškolní přípravy.149 Považuje se za žádoucí, aby dítě procházelo integrací již
na úrovni mateřské školy. Současně se diskutuje o tom, zda na této úrovni upřednostnit
rozptyl dětí z lokality do mateřských školek za uplatnění určitého normativu nebo
vytváření školek spádových v konkrétních lokalitách. Oba přístupy mají svá pro i proti.
Problémem může být doprava dětí mimo lokalitu, příprava většího počtu odborníků,
v lokální školce naopak odtržení od většinové populace, atd.
Problému při zařazování dětí do hlavního vzdělávacího proudu a diagnostiky LMR před
příchodem do školy, jsme se věnovali na jiném místě textu.
Trendem i prioritou se stává snaha udržet dítě v základní škole za specifické
intervence cílené k jeho podpoře (intervence i nestátního sektoru do školské instituce).
Pro zajímavost uvádíme zatím pouze diskutovanou otázku rozptylu dětí z lokality
v oblasti školní docházky. Jde o model integrace na podkladě sociokulturního
znevýhodnění. Opět je zde zvažován normativ a počet integrovaných dětí ve třídě. Řeší
se mechanizmy, které by byly výhodné pro integrující školu, tak aby sama vyhledávala
děti k integraci. Pro školu by bylo žádoucí vytvářet relativně nadstandardní podmínky
pro integrované děti. Žádoucí je ale také to, aby nedocházelo ke stigmatizaci dítěte
a k rozvoji syndromu „dítěte operovávaného“. Hrozí zde možnost záměrného
nadhodnocování dětí a neobjektivní zpětné vazby ze strany školy k jejich výkonu
v případě, že normativ bude příliš výhodný. Zatím jde pouze o studii, jednání už ale
byla zahájena.
S uvedenými problémy souvisí také nutnost cílit obsah učiva i výchovy na získání
kompetencí k opuštění lokálního prostředí směrem k majoritě, pokud to dovoluje
charakter podmínek a zájem dítěte i jeho rodiny. Jako potřebné se ukázalo i vytvoření
alespoň terénních kritérií pro odlišné nastavování intervence (způsobu práce) směrem

i do dokumentů MŠMT (viz dokument MŠMT – Zpráva MŠMT ČR o obecných opatřeních k výkonu
rozsudku Evropského soudního dvora pro lidská práva ve věci č.57325/00).
149

SVOBODA, Z. Koncept nízkoprahové předškolní přípravy pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí.

In: BRTNOVÁ – ČEPIČKOVÁ, I. (ed.) Vzdělávání v sociokulturním kontextu. Diverzita a vzdělávací
bariéry. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2008, s. 415 - 422.
ISBN 978-80-7414-035-8.
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k rodině v lokalitě již plně začleněné od rodiny, která je v lokalitě minimální dobu.
Podstatné je neopomíjet při plánování původní formaci, ze které rodina pochází
a v případě možnosti příchozím nabízet možnost alternativní migrace do majority.
Volba je přirozeně svobodným rozhodnutím. V obecné rovině se rozhodně nesmí jednat
o protekční majoritní postoje směrem k nekompetentnímu a nesvéprávnému
klientovi.150 S tím vším je ještě spojeno vymezení kritérií pro řízení, podporu a
doprovázení dítěte, jeho rodiny i zúčastněného pedagoga.
U intervence do dané lokality doporučujeme zhodnotit nejen kriterium vhodnosti ale i
efektivity. Tu můžeme zaměřit podle různých kriterií:
• specifická – nespecifická, tedy zaměřená na konkrétní jev – na osobnostní kultivaci
jedince, na kultivaci skupiny
• dlouhodobá – krátkodobá
• podle aplikace – v lokalitě (nízkoprahová centra, dobrovolnická činnost v rodině,
pastorační činnost)
– mimo lokalitu (škola, VÚ a DDŠ atd.)
• na ose řízení – doprovázení
• systémová – krizová
• orientace na jedince – orientace na skupinu
• státní – neziskového sektoru
Do budoucna navrhujeme specifikovat nejenom podrobnější kriteria intervence do
lokality sociálního vyloučení, ale i vhodnost jejich volby v konkrétním případě.
Samozřejmostí bude prolínání některých kriterií.151 Za zajímavé východisko
považujeme vymezení činnosti na změnu směrem ke statisticky průměrnému jedinci
z prostředí lokality charakteru sociálního vyloučení následujícím způsobem: Na
horizontální ose umístit kategorii „specifická – nespecifická intervence“, na vertikální
ose pak „intervenci prováděnou primárně v lokalitě – a mimo lokalitu“. Vznikají tak
čtyři okruhy působnosti intervenujících subjektů:
1. Specifická intervence primárně prováděná v lokalitě
2. Specifická intervence prováděná mimo lokalitu

150

Máme na mysli jednání na podkladě mesiášovského komplexu, či syndromu pomáhající profese. Srv.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.
151

Příkladem může být případ rodiny motivované k opuštění lokality a s tím svázaná nutnost dostatečně

kvalifikované a časově přiměřená postpéče.
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3. Nespecifická intervence primárně prováděná v lokalitě
4. Nespecifická intervence prováděná mimo lokalitu

1. Specifická intervence primárně prováděná v lokalitě
Do této kategorie patří jednoznačně například nízkoprahová centra. Jedná se také
často o specifickou formu krizové intervence. Je možné sem řadit činnost s jedincem
i rodinou na úrovni řešení jejich konkrétních problémů. Nebezpečím však je, že
v případě nastavení této intervence může dojít k odstranění pouze projevu nikoliv
příčiny, výhodou je pozorování systému v reálu a možnost bezprostřední korekce
postupu. Pozitivem je také možnost vytváření napojení na jiné formy intervencí. Do této
kategorie můžeme umístit také další typy působení, například pastorační práci a její
specifické formy.
2. Specifická intervence prováděná mimo lokalitu
V konkrétní podobě sem lze zařadit například příměstský tábor, dále jedno
i vícedenní aktivity pro děti, jakými je například projektový den ve škole. V důsledku se
mnohdy jedná o nahlédnutí do majoritního světa coby vzoru „jak to má být“. Může však
dojít k vytrácení zasazení aktivit do celkového kontextu, což dítěti vymezí druhý svět,
kam nikdy nebude patřit. Intervence slouží jako motivace pro změnu, ale naopak může
být i její brzdou. Záleží na citlivosti přípravy.
V této kategorii je možné začleňovat i programy prováděné majoritní institucí (např.
školou) se zaměřením na etnicitu. Ty mohou mít podobu, která prohlubuje pocit
odlišnosti a také pocit nadřazenosti či podřízenosti, méněcennosti a vyšší cennosti.
Je jedno, kdo je nadřazován, zda majoritní dítě či romský jedinec.152
Do této kategorie budou náležet i intervence zařízení na výkon náhradní rodinné
výchovy. Obvykle na podkladě snahy dodržovat ŠVP. V případě dobře situované
intervence musí být cílem vymizení projevu, pro který bylo dítě odebráno z rodiny.153

152

Pro ilustraci je znám případ, kdy dítě na podkladě programu, jehož ústřední myšlenkou bylo,

že Romové mají také oblasti, v kterých převyšují „gadže“ (tedy program se snahou zvednout sebevědomí
na úkor druhého subjektu), začalo proklamovat agresivní prvky ve svém chování k ostatním dětem. Podle
genetických znaků volilo Romy jako přátelské a „ty druhé“ označovalo jako špínu, svině etc. Náprava
takto vzniklého stavu byla velmi pomalá.
153

Vlastní vymizení jevu, může být ale pouze důsledkem tlaku a žádoucí chování nemusí být zvnitřněno.

Specifická intervence zde má spíše zabraňovat dalšímu šíření jevu. Pohybujeme se v rovině terciální
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3. Nespecifická intervence primárně prováděná v lokalitě
Do této kategorie lze začlenit například snahy a programy směřované ke zlepšení
podpůrných služeb, zacílené na zdravotní péči či na osvětu v některých oblastech jako
např. podpora zaměstnanosti atd. Zde je prostor i pro státní plošně pojatou intervenci,
např. je-li cílem dosáhnout prostřednictvím vzdělání změny v sociálním nastavení
lokality. V některých již aplikovaných případech jde ale o intervenci s nejméně
efektivním dopadem. Rozhodně ale může ovlivnit systém a má dlouhodobý charakter.
Kritérium efektivity splňuje třeba spádová škola svou náplní činnosti směrem ke
kultivaci jedince. Ideálem by pak byla kupř. intervence na úrovni motivujícího systému
sociálních dávek a životního minima.154
4. Nespecifická intervence prováděná mimo lokalitu
Poslední, čtvrtou kategorií je oblast působnosti většiny pedagogických institucí
zaměřených na výchovu směrem k základům lidství, tj. k tomu stát se socializovanou
a vnitřně integrovanou osobností.155 Jedinec je socializovaný ve smyslu, že se
s většinovou společností nedostává do sporu o dodržování kodifikovaných norem.
Výsledkem takového stavu může být zjištění jedince, že podmínky, ve kterých žije, pro
něj nejsou udržitelné a chce změnu. U dětí ze sociálně vyloučené lokality je zajímavou
kategorií práce na jejich morálním kodexu, ale i na dalších sociálních kompetencích.
Pokud jsou získané předpoklady pro úspěšnou existenci ve stávajícím majoritním světě
osamoceny, a nejsou zařazeny do již zmíněného systému komplexní změny, mají
omezenou účinnost. Obvykle po dobu působení institucionálního vlivu.
Příkladem mohou být děti ze základní školy praktické. Vezměme nyní v úvahu
hypotézu, že u dětí, které škola oslovila, padla její působnost na úrodnou půdu. Dítě
nosí dobré známky a jeho chování je také v pořádku. Může jít dokonce o výsledek

prevence. Pokud chceme jít dále, a to je účelem jmenovaných zařízení, musíme se dostat na jiný druh
intervence.
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mravenčí práce školy i podpůrného systému.156 Po opuštění školy tak zůstává jediným
sociálním okolím exkludovaná lokalita a vrstevnická parta z tohoto prostředí. Dítě
zůstane osamoceno nebo bude donuceno přizpůsobit se jejím pravidlům. Rodina, která
do té doby akceptovala z libovolného důvodu nutnost školní docházky, chce nyní po
jedinci ekonomický přínos. Ten je však podmíněn přístupem ke zdroji. Volba dítěte
často směřuje k méně pracnému zisku, ale může jít i o nutnost vyvolanou možností
obstarání si práce v lokalitě.157 Terén již mnoho let signalizuje jistou skepsi, není-li
intervence provázána změnou systému alespoň na úrovni rodiny. Nejvýrazněji je taková
situace viditelná v případě opuštění zařízení na výkon náhradní rodinné výchovy. Pokud
se dítěti opravdu podaří nastavit alternativní socializaci tak, že přestáváme hovořit
o poruše chování, je čas ukončit pobyt dítěte. V mnoha případech, nedojde-li k potřebné
sanaci rodiny (a často k ní nedochází), vrací se dítě do původní sociální formace s jejími
vlivy. S těmi vlivy, které ho v minulosti predisponovaly k projevu na úrovni závažného
porušování sociální normy.158

4.2 Prvky, které je možné zhodnotit při volbě strategií orientovaných na změnu

Zmínili jsme se o některých významných prvcích, které nejsou dosud v oblasti práce
se specifickým klientem zcela doceňovány. Může jít například o kategorii ideálu, víru,
pravdy, determinovanost vlastní sociokulturní formací. Záležitosti, které průměrný
terénní pracovník, či řadový pedagog bohužel nepovažují za významné. V určitých
případech s jejich uchopováním mají sami problém. To se přirozeně obrazí i v přípravě
strategií volených intervencí.
Pareto hovoří o praktičnosti a realitě z pohledu lidí jako o „ideálu“. Lidé nepojímají
fakta tak, jak ve skutečnosti jsou, ale jak se představují ve světle ideálních cílů. „Pokud
z pozice vědy může a musí pochybnost napadnout každý princip, pak z pozice

156
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v sociálně vyloučené lokalitě nejsou jenom extrémně chudí (viz O., Lewis).
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sociálního užitku se musíme chovat klidně a ponechat nedotčené ty principy, které
zaručují, že sociální systémy prospívají“.159
Musíme se smířit s tím, že dualizmus víry a vědění je zřejmě základním konstrukčním
principem lidského rodu. Zde je „ideologický systém“ míněn v popisném, nehodnotícím
významu. Chápe jej jako systém představ, hodnotových idejí a norem společnosti. Ty
slouží podle něj jedinci, sociální skupině i společnosti. Vytváří hierarchii hodnot
a norem a činí společnost na tomto podkladě schopnou jednat. Hovoří o „vůdčím
systému“, „řídícím systému“ nebo „hnacím systému“. Přirozeně každá společnost
pokládá svou ideologii (systém) za „pravdu“.160 Ucelený pohled na svět, ukotvení v něm
i kritérium tradice a perspektivy je to, co se vyžaduje v moderním pojetí pedagogiky
i psychologie současnosti. Významnou se stává kategorie vnitřní integrace. V našem
textu se opíráme hlavně o Pelikánovo pojetí výchovy.161
Komparujme Lembergovo pojetí například s I. Kantem a jeho pojetím objektivní
pravdy a víry. Pokud ověřitelnou pravdu porovnáváme s kritériem vědeckého zkoumání,
dostáváme styčný bod na úrovni „empirické pravdy poznání“. V případě víry je možné
v první chvíli pochybovat o významu pro moderní dobu. Víra je opět vnímána
moderními příznivci konzumu jako něco zastaralého, překročeného a zbytečného. Omyl
o tolik nebezpečnější, že se týká bolesti společnosti, která sama sebe považuje za
pozitivisticky vymezenou a boha vnímá jako relikt z dob minulých. Je potřeba
připomenout, že člověk v symbolické rovině „slezl ze stromu“ před mnoha sty tisíci
lety. Svět okolo sebe si začal vysvětlovat a začal také věřit výkladovým schématům,
jejichž obsah byl mimo jeho kognitivní determinovanost, či dosavadní stupeň vývoje.
V transcendentální rovině si lidé vytvořili v osobnostní rovině místo pro boha.
V Nietzscheho době, vymezené proklamací smrti boha, tato kategorie nezanikla. Lidé ji
stále mají, stejně tak jako kategorii víry. Tyto dimenze si zaplňují v následných
obdobích například ideologií a posléze, někde i souběžně, ideou „konzumu“. Tato idea
ve zvulgarizované podobě zní „spotřebuj nebo zemři“. Platným členem společnosti je
vnímán spíše někdo, kdo se náležitým způsobem podílí na užívání výdobytku
159
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společnosti a podivný je ten, kdo to alespoň částečně odmítá. Společnost této
proklamaci do vysoké míry věří. Vzniká tak například prostor např. pro pastorační
práci. Nabízí se možnost vyplnit ideály Bohem jako existenciální substitucí a současně
tak dát rodině či jedinci možnost separace od prostředí lokality alespoň v duchovní
rovině.162 Patří pak do komunity věřících, což může mít silně odstředivý efekt vůči
zbytku lokality. Naopak ale může jít i o stmelovací prvek, kdy i další členové lokality
vytvoří křesťanskou subskupinu a ovlivňují další a další osoby. Z hlediska hodnotového
systému pak tito lidé mají blíže k majoritnímu dědictví judaisticko-křesťanské morálky.
Obvykle i mají pod vedením pastoračního pracovníka lepší schopnost odolávat
konzumu společnosti, nemusí být donucováni k uspokojování svých potřeb hekticky a v
duchu okamžitého užitku.163
Vraťme se ke kategorii víry. Kant vymezuje akt něčemu věřit, jako „pokládání za
pravdivé z důvodu, který je sice objektivně nedostačující, ale subjektivně postačující“.
Důvody způsobující onu důvěryhodnost spočívají v důvěryhodnosti osoby, která tvrzení
předkládá. Důvodem pro to, že věříme je, že věříme někomu.164 Z psychologického
hlediska potřebujeme kategorii víry, která je aplikovatelná na všechny druhy prožitků
hodnot a ne jen na duševní obsahy, podložené ideou pravdy. Zde se stává zajímavým i
pohled na autoritu a respekt k osobě ve vedoucí úloze. Vnímáme nejen kategorii
pravdivosti sdělení, ale i jeho emotivní rozměr. V realitě se nejlépe poddáváme jako lidé
vedení člověka, který má „charisma“, tedy prvek osobní přitažlivosti, založený více na
citovém základě. Média tohle vnímají již dlouhou dobu a staví na tom strategie, které
využívají pro vlastní utilitu. Pro zisk a sledovanost. Můžeme zacílit ještě hlouběji, a
pokud se podíváme na hedonistické nastavení současné společnosti směrem k blahu
jedince, jde opět spíše o příjemné pocity (emoce) a jejich legalizaci. Cílem společnosti
není v primární rovině cesta k moudrosti, ale cesta k hedoné jedince. Pokud se objeví
problematický prvek, například v podobě (nepřizpůsobivé) menšiny, není vnímán jako
přirozený důsledek rozmanitosti vývoje lidského rodu. Jde o rušivý prvek, který může
v symbolické rovině vyvolávat určité indiference, které nejsou žádoucí. Ruší pocit
objektivní reality jako průmětu realit subjektivních. Může připomenout, že některé věci
162

Směrnice pro pastoraci Romů vydaná českou biskupskou konferencí, 2006.

163

viz též Druhá papežská encyklika Benedikta XVI. „Deus caritas est“ 2008.

164

BREZINKA, Wolfgang. Základy filozofie výchovy. 1. vyd. Praha : ZVON, 1996. s 213 s. ISBN 80-

7113-169-5.

104

nejsou předplacené, staví to společnost do roviny kolektivní odpovědnosti za pomoc
potřebným. Společnost konzumního typu používá, stejně jako každá jiná společnost
lidského rodu, také mýty. Jeden z mýtů je také o možnosti osobní stratifikace směrem
ke konzumu a jeho výdobytkům a o rovném startu směrem k nim. V určité periodicitě se
objevují jedinci i skupiny lidí, jejichž společným jmenovatelem je nedostupnost
žádoucích majoritních strategií. Jde vlastně o nemožnost podílet se na společných
mýtech a také o nabourávání těchto mýtů. Sociálně slabým vrstvám tito lidé, například
Romové, v sociálně vyloučených lokalitách připomínají vlastní nepříliš šťastně prožité
životy. Střední třídu ohrožují nedodržováním jejích pravidel. Ohrožují také svou
relativizaci. Mohou vést také k omezení jejich přístupu k životu a dosaženým statkům
(daně a jejich přerozdělování, bytová politika, etc.). Nevyšší společenská skupina je
dostatečně daleko, ale může tuto tématiku využívat jako politický, nátlakový materiál.
Při bližším pohledu jde více o emoční uchopování problému než o objektivní vnímání
pravdy. Vhodné je ještě zmínit prvek koheze v současné přeindividualizované
společnosti. Vzniká například při kontaktu s „nepřítelem“. V tomto ohledu si vytváříme
taktéž vlastní užitkové strachy. Na tomto principu je postavena například
pseudoenviromentální politizace.165 Troufáme si tvrdit, že pokud by neexistoval v české
společnosti kolektivní strach z ekologické katastrofy, na řadě je v pomyslném žebříčku
popularity „romský problém“.
V dynamické společnosti je možné vysledovat protitlak, který se zabývá nápravou.
Můžeme ho nazývat například pluralitou názorů. Objevují se zájmové skupiny, které se
snaží o obrodu společnosti. Vždy tomu tak bylo a zřejmě asi ještě dlouho bude.
Problematika vyloučených lokalit a romské problematiky není výjimkou. Za posledních
dvacet let se intervence ale i „výzkum“ vedly na rovině nejtransparentnějších jevů. Na
rovině bídy, vyplývající z odlišnosti podmínek, kultury, norem. Pod záštitou lidství se
prezentovaly emoce vázané na solidaritu a cestu ke stejnému konzumnímu řetězci jako
má majoritní střední třída. Netroufáme si na tomto místě příliš posuzovat úlohu a míru
syndromu pomáhajících profesí, ale charakter intervencí a jejich výsledky nejsou valné.
Svoboda ve svých příspěvcích hovoří s nadsázkou (bohužel v korelaci s realitou)
o “romantice táborových ohňů, koní a větru ve vlasech“. Důsledkem jsou nekorektnosti
v přístupu k volbě strategií, ale i cílů intervencí. Hovoříme o integraci a snažíme se
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měnit významnou část hodnotového schématu minority. Je minimálně diskutabilní, zda
se nejedná spíše o asimilaci. Z hlediska kategorie dosaženého cíle pravděpodobně ano.
Navzdory trendu, který proklamuje sociální práce o rovnosti na úrovni lidství, programy
jsou zacíleny spíše na odlišnosti. Často na úrovni behaviorálního zpevňování.
Problémem ale zůstává, co je v systému romské komunity významným prvkem a hlavně
jaká je funkce tohoto prvku.
Jedním z východisek jsou již zmíněné intervenční strategie zaměřené na podmínky
osobnosti, které vyplývají ze samotného lidství, například z existenciálních principů.
Mohou mít podobu programů realizovaných na úrovni jedince i skupiny a oslovují
niternější struktury člověka. Jde o práci s existenciálním ohrožením jedince,
se zmíněným ukotvením na úrovni soukromého i institucionálně vnímaného
náboženství, programy zacílené na matky či budoucí matky, na rodiny v prostředí
společenské anomie (míníme situaci po migraci ze Slovenska do Čech). Programy
nastavené tímto vnímáním problematiky zatím pracovně vnímáme i nazýváme „Free
culture program“ rozvoje osobnosti. Intervence vycházející z podstaty lidství.
Zaměřujeme se primárně na děti jako budoucí dospělé. Speciální variantou jsou
programy navrhované a realizované v zařízeních náhradní rodinné a výchovné péče.

4.3 Specifická intervence primárně prováděná v lokalitě – pastorační péče
U křesťanských církví se v první řadě dělí práce na misijní a pastorační činnost.
Úkolem misijní práce je duchovní směrování člověka k Bohu. Pastorační činností je
starost o člověka v církevním společenství. Každý, kdo přijímá poselství s vírou, si
postupně a do hloubky změní svůj žebříček hodnot, změní morální normy a pravidla.
Nová filosofie se pro člověka stává každodenním chlebem.
Církve je možné rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří církve
katolické. Další skupinu představují církve protestantské. Do poslední skupiny patří
náboženská společnost Svědkové Jehovovi, která je všeobecně považována za sektu.
Pro tuto práci toto rozdělení stačí a není potřeba se jím dále a hlouběji zabývat.
Za důležitý považuji jiný fakt, a to ten, jakou práci církve vlastně v oblasti
romského života vykonávají. Církve doplňují stát a samosprávu v oblasti náplně a
využívání volného času dětí, pomáhají v oblasti vzdělávání a rekvalifikace. Ideální by
bylo vytvořit programy, které by spojovaly světské i církevní složky. Pokud nemají
Romové důvěru ve státní instituce, mohla by jejich činnost převzít aspoň částečně právě
106

církev. Jejím úkolem není jen již výše řečená evangelizace, ale církev si uvědomuje i
nutnost vzdělávání, profesionální kvalifikace, osobní iniciativy a zodpovědnosti. Tyto
podmínky jsou důležité pro vzestup ke kvalitě života. Za důležité považuje církev i
spolupráci rodičů, kteří by měli tyto hodnoty oceňovat.
Samotná církev si velmi dobře uvědomuje, že romská populace je poznamenána
hlubokými rozdílnostmi, a proto nepředkládá žádnou pevnou „kuchařku“, jak s Romy
pracovat, ale nechává na místních církvích, aby návrhy a návody, které jsou ve směrnici
o pastoraci Romů, byly adaptovány podle konkrétní místní a dobové situace. Nemají se
zanedbávat aspekty týkající se kultury, jazyka, tradic a umění. V určitém smyslu se
církev musí stát romskou pro Romy, aby se i oni mohli na životě církve plně účastnit.
Proto je nutné, aby sami pastorační pracovníci přijali jejich způsob života a alespoň na
určitou dobu s nimi sdíleli jejich životní podmínky. Zvláštním způsobem pro ně platí to,
co církev vyžaduje ode všech, kdo pracují na misijních územích, tedy že „mají poznávat
lidi, mezi kterými žijí, a být s nimi ve styku, aby se oni v upřímném a trpělivém
rozhovoru dozvěděli, jaké bohatství rozdělil štědrý Bůh národům“.166 Dále je potřeba
snížit absenci romských kněží, kteří by mohli v této oblasti velmi pomoci.
Jak je vidět, tak se stále ještě hledá ideální cesta, jak propojit pastorační činnost
a zároveň zvýšit vzdělanostní, sociální a kulturní úroveň komunit s vysokou koncentrací
Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Bohužel dosud církev (katolická) nepřijala
koncept sociokulturního znevýhodnění a sociálního vyloučení, tak jak je předložen
v tomto textu.167 Za inspirující považujeme například věnovat pozornost obecným
zásadám misijní činnosti. Určité body působí relativně anachronickým dojmem, ale
většina je nadčasová a lze najít inspiraci pro tvorbu koncepcí i konkrétní terénní
práci.168
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Občanské sdružení Český západ

V polovině 60. let vyrostl na okraji obce Dobrá Voda na Toužimsku
v Karlovarském kraji panelový dům skýtající možnost ubytování čtrnácti rodinám.
První osadníci pracovali převážně v rostlinné a živočišné výrobě. Postupně se do
panelového domu nastěhovali romští obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí.
V současné době v něm bydlí osmdesát Romů, z nichž téměř polovinu tvoří děti.
Romská komunita představuje 92% všech obyvatel obce Dobrá Voda. 169
V roce 1998 se do sousedství obce přistěhovali bratři trapisté s úmyslem založit
zde klášter. Cílem otce opata bylo podpořit sociálně uzavřenou a vyloučenou komunitu
a pomoci jejím členům postavit se na vlastní nohy. Proto vznikl v létě 2000 projekt na
pomoc romské komunitě, jehož hlavním cílem bylo vytváření pracovních příležitostí
v Dobré Vodě a nejbližším okolí. V rámci Kláštera trapistů prošlo pracovním poměrem
dvanáct obyvatel. Z tohoto projektu pak vycházela myšlenka založit občanské sdružení
Český západ.

Posláním občanského sdružení je budovat na území Toužimska

občanskou společnost, ve které nedochází k negativním projevům na podkladě
sociálního vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti. Český západ volí
k naplňování svého poslání různé cesty.

Jednou z nich je i projekt „Dveře stále

otevřené“. Cílem tohoto projektu je vytvořit podpůrné podmínky pro skupinu pětatřiceti
romských dětí v obci Dobrá Voda u Toužimi, aby při vstupu do základní školy obstály
školním nárokům, v aktivním a tvořivém využívání volného času.
Občanské sdružení spolupracuje s mediační a probační službou ČR, poskytuje
poradenství v sociální a právní oblasti a do nabídky je zahrnuto i vzdělávání, sociální
a komunikační trénink komunitou zvolených zástupců.
Mše se na Dobré Vodě konají dvakrát týdně v budově bývalé fary, a to ve středu
a v sobotu. Jedna z místností je upravena jako modlitebna, ostatní místnosti jsou
využívány dětmi předškolního věku a mládeží společně s asistentkami ke vzdělávání
a k volnočasovým aktivitám. K pravidelným aktivitám patří Školička, Vodní klubovna,
odpolední klub na faře Toužim, doučování a kroužek vaření a šití. Nyní obdržela farnost
finanční prostředky od státu na projekt zvaný Centrum a rodina, který bude zaměřen na
169
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vzdělávání Romů. Kurzy budou rozděleny na různé obory. Jedinci si tak budou moci
vybrat určitý program, který je bude zajímat, a v něm se vzdělávat. V nabídce se objeví
např. kurzy německého jazyka, počítačové kurzy, semináře o komunikaci a vystupování
a dále i obsluha ve veřejném stravování. Semináře by měly pomoci Romům při hledání
zaměstnání.
Z tohoto výčtu aktivit je vidět, že se fara nezabývá jen pastorační službou, ale
nabízí Romům i příležitosti, jak si zvýšit kvalifikaci a tak se snadněji uplatnit na trhu
práce.
V současné době fara zaměstnává celkem 11 Romů. Ti se podílejí na stavebních
úpravách, vykonávají pastorační služby a veřejně prospěšné práce. Ženy se převážně
starají o chod fary, tzn., že uklízejí a vaří a některé z nich pracují jako sociální terénní
pracovnice.
V současnosti zde svou činnost vykonává šest terénních sociálních pracovníků,
kteří pracují na území celé jižní části Karlovarského kraje. Pomáhají lidem v nouzi,
starají se o obyvatelstvo ohrožené sociálním vyloučením a v sociálně znevýhodněných
komunitách. Tento projekt vznikl ve spolupráci s ROS Karlovy Vary a o. s. Khamoro
Chodov v rámci Generálního projektu TSP z Úřadu vlády.
Posláním je především milovat lidi podle křesťanských hodnot bez rozdílu
a pomoci zvláště těm nejvíce potřebným.
Mezi aktivity farnosti patří pastorace, duchovní kulturní akce, mezinárodní
křesťanské centrum „Smíření“ a tábory pro děti a mládež. Křesťanské centrum
„Smíření“ má pobočku v Polsku, na Slovensku a v Německu. Centrum se nachází právě
v Toužimi, kde se za pomoci projektů bude rozšiřovat ubytovací kapacita až na sto
padesát osob. Tábory bývají mezinárodní a účastní se jich děti z celé Evropy.
Na faře je provozován klub pro volnočasové aktivity a školní družina, kde pracují
dvě kvalifikované pedagožky a dva klienti z vyloučené romské komunity. Ve spolupráci
s Úřadem práce v Karlových Varech fara pracuje na projektu, který by měl vytvořit
nová pracovní místa. Jedná se o chráněné dílny pro lidi se změněnou pracovní
schopnosti.
Své místo zde má i poradenská činnost probíhající v kanceláři TSP v budově fary
ŘKF Chodov. S klienty se zde píší žádosti, odvolání a vyřizují se potřebné záležitosti
s úřady.170
170
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Bohužel i církev se potýká, dle vyjádření svých představitelů, s problémem
v současnosti dosti běžným i například ve školství. Výborné cíle, metodika, ale
minimum zdatných jedinců, kteří by intervence realizovali. Chybí osobnosti, které mají
nejen zápal, ale i osobnostní kvality a odbornost. Přesto lze najít zajímavosti na úrovni
alespoň částečně prosperující komunity, fungující pod vlivem církevně konotované
intervence. Komunity, jejíž charakter byl v minulosti jednoznačně vymezen sociálním
vyloučením a romským obyvatelstvem.
4.4 Programy specifické organizované mimo lokalitu - založené na etnicitě

V této části textu se budeme zabývat oblastí intervencí, které jsou specifické svým
zaměřením, a jejich realizace je v prostředí mimo sociálně vyloučenou lokalitu.
Neaspirujeme na sestavení vyčerpávajícího seznamu konkrétních projektů. Půjde nám
spíše o programy a strategie, které v dobré víře realizují jedinci i instituce (často
školské). Výsledkem je pak mnohdy kontroverzní záležitost, která nejen, že dítěti
nepřináší nic nového, ale může naopak prohlubovat jeho handicap.
Program „Naše romské dítě“ má podle organizátorů za cíl „nabídnout romským
dětem a jejich neromským rodinám nástroje, kterými mohou pomoci nastartovat
utváření pevnější osobní identity dítěte tak, aby byl výsledkem sebejistý člověk,
čerpající sílu z obou svých kultur“.171 Pojmeme-li ovšem kulturu jako proces učení se
a sdílení norem, strategií, symbolů, jazyka apod., pak právě tyto děti nositeli romské
kultury nejsou a ani být nemohou. Namísto snahy otevřít jejich budoucí možnosti
vývoje identitárních procesů bez vazby na esenciální etnicitu směrem k osobnosti, která
se dokáže adaptovat a vyrovnávat se stigmatizujícími labely, je těmto dětem
prostřednictvím projektu nabízen koncept, který je přitakáním těmto labelům. Ty je
doživotně nálepkují jako Romy (a to jak ze strany „pomyslné“ majority, tak i ze strany
těch, jež se cítí být Romy – viz např. causa „Veselé e-maily“,172 na základě lidové
taxonomie, která odlišnost barvy pleti obvykle váže na etnickou odlišnost, spojenou
s mnoha stereotypními soudy. Iniciátoři projektu, patrně bez schopnosti tuto nuanci
rozlišovat, ale sami uvádějí, že cílovou skupinou jsou „Romské děti vyrůstající
171
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v náhradní rodinné péči u neromských rodičů…. (děti), které romský svět mnohdy
vůbec neznají. Ze svých biologických rodin odcházejí většinou kolem jednoho roku až
dvou let, často brzy po narození a jejich kontakt s Romy bývá velmi omezený“. Zároveň
organizátoři uvádějí, že cílem je rodičům umožnit… poznat romskou kulturu, to
nejlepší, co v ní je - romskou hudbu, pohádky, také historii a romské osobnosti, romské
umění a zvyky… aby mohli potom s romskou kulturou a identitou začít seznamovat
svoje romské děti. Je důležité posílit sebevědomí dítěte, ukázat mu bohatství jeho
národa. Zároveň je důležité, aby se v určitém věku dítě na rovinu dozvědělo, s jakými
problémy se může v životě potýkat proto, že je Rom.173 Tímto způsobem ovšem
nepředávají kulturu, ale vybrané folklorní prvky, jakousi mimo-kontextovou šablonu
kultury. Zároveň tím manipulují s dětským sebepojetím podle vybraných etnokulturních kritérií (viz např. článek referující o projektu: „Když jsem si přivedla
Leonku, tak ona odmítala romství jako takové. A akce Romského dítěte, nám v tomhle
pomohly a Leonka už dneska hrdě hlásí, že je Romka“ či volání po „přiznání“ si
„vrozeného“ romství ve formulaci „jasná, upřímně přiznaná identita je základem pro
každou vyrovnanou osobnost i její rodinu“)174 a adoptivní rodiče mohou vést spíše
k druhotné stereotypizaci náhledu na dítě a připisování určitých univerzálních projevů
dítěte jeho „narozením dané“ etnicitě a kultuře, kterou údajně „má dítě v krvi“. Jedna
z maminek účastnící se kurzu např. uvádí: „Přišla k nám tedy Terezka a já jsem si
začala vytvářet jakýsi obraz o „romství,“ vypráví Jana o svých počátcích s pěstounskou
péčí. Terezka byla podle jejích slov „typická Romka“. Pořád s dobrou náladou, trochu
líná, trochu nepořádná, ale velmi kamarádská a oblíbená. „Ona třeba běhá po bytě v
ručníku a čeká, jestli se někdo neslituje a neoblékne ji,“ směje se maminka. „Nakonec
se vždycky nějaká sestřička obětuje,“ dodává. Škola prý Terezku také moc nepálí.
Jednou v květnu při vyučování si začala ve třídě zpívat vánoční koledu. „Jen tak pro
rozveselení“ (Kokosátka 2005). Takové projevy je ovšem možné chápat i jako kulturně
(i etnicky) bezpříznakové, bez dlouhodobé socializace v kultuře rodičů se individuální
chování a adaptace na určitou situaci „elasticky“ odvíjí především od dispozic a
následných vlivů. Např. nesamostatnost při oblékání lze spíše přičítat působení ústavní
péče, tedy skutečnosti, že dítě k samostatnému oblékání nikdo cíleně nevedl, nežli
173
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„vrozenému“ romství. V tomto případě se z našeho hlediska dá říci, že organizátoři a
„noví“ rodiče připisují antropologické odlišnosti odlišnost kulturní a etnicky nálepkují
obsahy dětského chování.
Dále je možné sledovat takovéto faktické záměny antropologické odlišnosti
a původně preferované schopnosti mediace mezi institucí a sociokulturně odlišnou
skupinou při výběru tzv. romských poradců ve státní správě a samosprávě nebo
pedagogických asistentů ve školách. Tzn., že při výběru na asistentské místo je
předpokládáno, že nositel určitých antropologických znaků či etnické identity je
zároveň nositelem určité kultury, či mu jsou přisuzovány schopnosti orientovat se ve
vzorcích, pravidlech, normách a strategiích jednoho i druhého společenství a pohybovat
se v socio-kulturně odlišných prostředích. Tato schopnost se ale spíše odvíjí od míry
socializace v obou prostředích, zkušeností z těchto prostředí, ale nepochybně i od
úrovně vzdělání.175
Dalším příkladem je „Den Romů“, který se slavil v nejmenovaném zařízení na výkon
ústavní výchovy. Do zařízení byla pozvána romská kapela a účastnilo se každé dítě,
které bylo žákem integrované školy praktické. Potud možná dobře. Děti byly spokojeny,
neučilo se, byla větší volnost. Chlapci se v rámci koedukace dostali do bližšího kontaktu
s dívkami. Vsuvkou byl také program a v rámci něj proběhla beseda s učiteli
a samozvaným představitelem romské komunity z blízkého města. Obsahově se jednalo
o proklamaci „romství“. Původní úmysl byl takový, že děti Romové uslyší
o skutečnostech, které jsou motivující k hrdosti na své romství a v důsledku jim umožní
hrdost na etnický původ. V tomto duchu vystupoval i pedagogický personál.
Navozovaný dojem ze strany například vedení školy byl velmi křečovitý a neupřímný.
Výsledný efekt měl tři roviny. Za prvé, děti se bavily. Za druhé, vyprofilovala se
skupina dětí, která naplňovala kritérium vzhledu. Odpovídaly představě majority
(zde i představě minority) o fyziologické determinovanosti Roma. Bohužel se ale
ohradily, že se necítí být Romy, a že jim daný projekt byl nepříjemný. Třetí rovina se
projevila polarizací v rámci výchovných skupin. Došlo k rozdělení na Romy a Neromy.
Došlo k poměřování a verbalizaci etnicity a k stratifikaci na lepší a horší prvky. Posléze
i k napětí na úrovni agresivního ataku, opět na úrovni lepší a horší.176 Několikaměsíční
175
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práce vedená směrem k rovnocennosti a rovnoprávnosti dětí ve skupině byla
znehodnocena. Došlo k rozdělení na „My“ a „Oni“ u dětí, které s touto otázkou do té
doby neměly v zařízení jediný problém. Co vlastně proběhlo? Tvůrci programu neznali,
nebo zapomněli na některé zákonitosti. Způsob, jakým vnímáme sami sebe jako
příslušníky určité skupiny, je naše sociální identita. Můžeme na sebe pohlížet jako na
příslušníky více než jedné skupiny. Tak se může naše identita lišit v závislosti na
skupině, se kterou se v daný okamžik identifikujeme. Každá z těchto identit je
provázena odpovídajícím přesvědčením, očekáváním a chováním definovaným vztahem
k normám konkrétní skupiny. Identifikace se skupinou je totiž pouze jednou ze tří
základních myšlenek teorie sociální identity. Další dvě jsou kategorizace a srovnávání.
Kategorizace je nutná k tomu, abychom pochopili své sociální prostředí. Kategorie si
vytváříme na základě rasových, etnických, náboženských, pracovních a jiných
sociálních hledisek, která pomáhají organizovat naši představu o vlastním prostředí.
Podstatou sociálního srovnávání je, že určitou skupinu (sami sebe) hodnotíme tak, že ji
srovnáváme s podobnými skupinami. Většinou mají příslušníci určité skupiny tendenci
provádět srovnávání tak, aby vyšlo v jejich prospěch. Dospějí k tomu tím, že použijí
jako základ pro srovnávání měřítka, která jsou pro jejich skupinu příznivá.177 Program
byl předem determinován směrem ke spornému výsledku.
Zbývá ještě upozornit na zisk školských pedagogů. Ten obnášel „pomyslnou čárku“
v rámci realizace ŠVP a multikulturní výchovy. Jednalo se o příklad intervence na
podkladě neznalosti problematiky, labelizování a stigmatizace.178 Prevencí takovýchto
kontroverzních programů by mohla být jistá standardizace činnosti v oblasti
multikulturního přístupu a realizace interkulturality ve školském zařízení. Popsaná
situace poslouží nepřímo také jako argument pro integraci na podkladě sociokulturního
znevýhodnění.179 Pedagog by byl pod metodickým vedením, sám by musel být na
integraci odborně připraven a nepotřeboval by onu fiktivní čárku do zprávy
o naplňování školského dokumentu. Jednalo by se o jednu z hlavních náplní jeho práce.
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4.5 „Free culture program“ rozvoje osobnosti - intervence vycházející z podstaty
lidství – program nespecifický realizovaný mimo lokalitu

Je nezbytné přijmout fakt svébytnosti lokalit a jejich problémů. Musíme připustit,
efekt žité kultury a její dynamické proměny. Stavět na koncepci „pravého romství“
a jeho romanticko-utopického charakteru je dnes zastaralé.180 Nechceme pravděpodobně
vytvořit lokality na úrovni indiánských rezervací, kde se domorodci živí prodejem
amuletů. Ideálem je vytvoření takové sociální sítě, kdy jedinec má možnost zisku
vzdělání, které dává reálnou šanci na přiměřené zaměstnaní, či jiný společensky
přijatelný podíl na získávání zdrojů, podílení se na konzumu naší společnosti za
dodržování ustálených a často kodifikovaných pravidel. Domníváme se, že v této části
textu je vhodné věnovat pozornost tomu, s čím je majoritní vnímání lokalit často
spojeno. Máme na mysli pohled na sociálně vyloučenou lokalitu jako zdroj vyššího
procenta kriminality. Životní strategie jsou zde často spojeny se specifickým způsobem
přežívání na daném prostoru. Korelují tak se závažnou trestnou činností a u dětí
projevem na úrovni poruchy chování. V roce 2005 realizovalo Ministerstvo vnitra ČR
výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách.181 Výzkum se opíral
o antropologické teorie kultury, koncept sociálního vyloučení a koncept „kultury
chudoby“. Významným výstupem provedeného šetření bylo, že specifické jednání
sociálně vyloučených osob, včetně jednání kriminálního a sociálně patologického, je
výsledkem přizpůsobení se respondentů specifickým životním podmínkám. Vyplývá
z osvojení si vzorců jednání, které se v rámci tohoto prostředí utváří a mezigeneračně
dědí“. Tzv. sociálně patologické jevy, se týkají přirozeně individua, ale jak již jejich
vymezení napovídá, mají širší dosah. Představa, že sociálně patologické jevy se dají
řešit masovou výchovou, je velmi zjednodušená, protože masa se chová jako
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nediferencovaná, anonymní a nezodpovědná bytost. Preventivní působení je především
individuální působení.182
Je žádoucí, aby individuální intervence obsahovala také určitý preventivní prvek. Na
úrovni dítěte se může jednat o formu výchovy ke společnosti (majoritní), o osvojování
si norem a jejich dodržování, o adekvátní hodnotový žebříček. Nelze očekávat úspěšnou
koexistenci specifického systému norem, platných pro lokality a současně pro majoritní
společnost. Normy a strategie, vymezované dětem institucí (škola, VÚ, MŠ, atd.) jsou
nutně majoritní. Majorita má s tímto vytvářením přístupu k normě spojeno také
vytváření hodnotového žebříčku jedince. Pokud normy dítě úspěšně přijímá, obáváme
se, že se nestává integrovaným Romem, ale „asimilovaným“ občanem ČR. Má přece
také majoritní systém hodnot. Dítě, kterému se neposkytne následná pomocná ruka, se
ale obvykle vrátí zpět na úroveň ghetta. Naučí se současně, že existují některé
významné hodnoty a normy v duální podobě. Ty se vyplatí aplikovat na podkladě
relativizace směrem k výhodnosti. Vlastní utilitě. Systém v lokalitě dítě vede
k odstoupení od těch hodnot, které přijalo, a je vedeno sociální nutností a ekonomickou
nouzí k záměrnému porušování kodifikovaných norem. Pozitivem vnímáme tedy
prostupný systém pomoci a ovlivňování, kdy finálním výsledkem je cesta mimo
limitující lokalitu sociálního vyloučení. Bylo již řečeno, že v reálu je často problémem,
kde vést hranici závažných norem a na kolik z pohledu majority připustit odstoupení od
sankce. Nakolik zohlednit determinovanost jedince specifickým prostředím. Relativní je
také míra tolerančního limitu k porušování normy. Hranice, kam až si může společnost
dovolit zajít, aniž by došlo k pocitu beztrestnosti a nepostižitelnosti u jedince. Vycházet
je vhodné z nápravného a výchovného prvku sankcí. V posloupnosti vymezených
intervencí se dostáváme na rovinu nespecificky zaměřených programů, realizovaných
na jedince mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Z didaktických důvodů jsme volili
prostředí státní instituce, zaměřené na práci se socializační odchylkou dítěte.
Možným východiskem je stavět intervence způsobem, který primárně nenachází
východiska v nefunkčních prvcích systému. Naopak se hledají styčné body jedinců ze
sociálně vyloučeného prostředí s majoritou na platformě shody.183 Jde o vymezení
182
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prvků, které jsou shodné, podobné a vycházení z nich. Nabízíme možnost hledat shodu
co nejblíže prapodstatě lidství. Domníváme se, že závažné normy a pravidla obsahují
tento rozměr. Např. bez pojmu norma, by nemohlo být vymezeno superego
v psychoanalýze. Vnitřní cenzor ve Freudově modelu struktury osobnosti by pak neměl
co cenzorovat, etc. Pokud se shodnou různé kulturní formace na úrovni
nejelementárnějších sociálních norem, lze rozšiřovat povědomí jedince směrem
k občansko-právnímu

principu.

Z pohledu

společnosti

jde

v této

oblasti

o

přizpůsobování se platným podmínkám. Lze také operovat s označením asimilace,
asimilační akt (zdůrazňujeme, že bez hodnotícího kontextu). Věnujme tady pojmu
norma zvláštní pozornost.

4.6 Determinace společnosti normou, aneb stín, který nepřekročíme

„Příroda, jejíž jsme součástí, i když na to často zapomínáme, miluje pestrost
a nenávidí uniformitu. Ale současně musíme dodat, že také miluje řád a nenávidí
chaos.“184

„Všechna sociální fakta, ať už jde o materiální struktury nebo pravidla, zákony,
zvyky a konvence, představují hmotnou nebo ideální skutečnost, kterou lze zahrnout
pod pojmy „kultura“ nebo „civilizace“. Jsou to způsoby lidského sebevyjádření
objektivizované v normách a strukturách společnosti.“185 Každé lidské společenství si
vytvořilo svůj vlastní sociokulturní svět, kde jednotlivé sociální skupiny a osoby fungují
jako myslící lidské osobnosti, které jsou tvůrci, představiteli i nositeli symbolických
významů a hodnot dané společnosti. „Každá sociální skupina je vybudována kolem
souboru kulturních významů, které jsou jejím srdcem a duší, jejím jednotícím poutem
a smyslem její existence.“186 Člověk přicházející na svět si v tomto sociálním prostoru
prostřednictvím vzájemného styku s druhými jedinci osvojuje výše zmiňovaný soubor
kulturních významů. Vše se děje v průběhu tzv. socializace, tedy celoživotního procesu
MATOUŠEK, Oldřich, et al. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 384 s. ISBN 807178-548-2.
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začleňování se jedince do společnosti. Tento přenos, osvojení si kulturních vzorců se
děje prostřednictvím autorit. Aby byl jakýkoliv systém vytvořený člověkem funkční,
musí obsahovat také normativní složky, které vymezují každému jedinci jeho aktivity na
daném sociálním prostoru. Celá staletí probíhá vylučování ze společnosti, internace,
vyobcování. Vše bylo a je v úzkém spojení s hodnotícím procesem směrem k určité
normě. Norma je také produktem lidské společnosti. V rámci své socializace si člověk
osvojuje i normy, které může individuálně přizpůsobit svým zájmům a nebo svůj
individuální zájem přizpůsobuje osvojované normě, která mu je společensky prospěšná.
Normy se vztahují na všechny členy společnosti a normální je ten, kdo se pohybuje
v mezích normy. Chování považované v jedné skupině nebo v podmínkách jedné
kultury za normální, nemusí být normální v jiné skupině nebo v podmínkách jiné
kultury. V procesu sociálního srovnávání se určuje, co je a není normální. Děje se tak na
základě a prostřednictvím vzájemných komunikací a interakcí.
Nositelem a ustanovitelem normy může být individuum a všechny druhy společností.
Adresátem normy mohou být všechny individuální a kolektivní jednotky, ale i jejich
jednotlivé funkce. Norma je základem pro hodnocení a nutně vede k otázkám. Kdo?
Jak? Proč?
Svoboda a respektování norem jsou dvěma stránkami socializace a seberealizace
člověka jako individuality i jako člena určité sociální skupiny. Obecný společenský
i individuální význam norem spočívá v tom, že normy upravují vztahy mezi lidmi,
koordinují působení lidí, zefektivňují jejich činnost, zabezpečují práva jedince
i sociálního útvaru, umožňují předvídat chování jedince i sociální skupiny, vedou
k sebekontrole a seberegulaci. Normy jsou součástí širokého spektra vlivů, které na
člověka v průběhu jeho života působí. Některé z těchto podnětů, vlivů mají povahu
imperativů, jiné ovlivňují postoje spíše nepřímo. Jak jsme již výše zmínili, normy a
hodnoty jsou společenským produktem a jsou v průběhu života jedince osvojovány.
Pokud dochází k niternímu osvojení normy, stává se sama norma hodnotou. Člověk se
s ní identifikuje, a ta se stává jeho součástí. Vstupuje do módu „Já“ a „Moje“.
„Hodnotový systém je normativnímu systému nadřazen svou intencí. Zatímco normy
jsou zaměřeny k regulaci přítomného jednání (ale také prožívání, cítění, vnímání),
hodnoty vždy přesahují modus presens.“187
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4.7 Dítě s odlišnou socializací a program na jeho reedukaci (alternativní
socializaci)

Obecně platí, že společnost se od svého vzniku systematicky brání porušování
významných sociálních norem. Od prosazení myšlenky o možnosti změny asociálního
a antisociálního chování změnou motivace a postojů začal být všeobecně propracováván
proces resocializace jedince.188 V systému školských zařízení se tak vyprofiloval
subjekt podílející se na výchově dětí a mládeže - výchovný ústav. V prostředí ústavní
péče se pedagogická činnost děje v konkrétní rovině na výchovné skupině a ve škole.
Úkolem této instituce je za aplikace resocializačních, obecných ale i alternativních
výchovných metod dosáhnout pozitivních změn v osobnosti jedince s poruchou
chování.

189

Významná část osazenstva zařízení na výkon náhradní rodinné péče tvoří

právě jedinci ze sociálně vyloučených lokalit. V poslední době se začíná ukazovat
nutnost vyšší orientace pedagoga v jejich „původním“ sociálně exkludovaném prostředí.
Došlo v něm k velmi dynamickým změnám.190
Mezi alternativní metody či postupy je v této oblasti pedagogiky možné zařadit
programy, jejichž východiska spočívají nejen ve snaze o to, aby dítě shromáždilo
vědomosti, vyřešilo problém, ale aby si i uvědomilo dosud poznané. Pokud k takovému
uvědomování dochází, tak se šance dítěte na pozitivní změnu v oblasti projevu směrem
k sociálnímu okolí zvětšuje. Pokusme se částečně vymezit, na jakém podkladě dochází
u dítěte k socializační odchylce. Etiologie má tři kategorie:
a) Predispozice jedince;
b) Vliv sociálního okolí;
188

Resocializace se v současné době mnohdy považuje za příliš „tvrdý“ termín. Nahrazuje se například

výrazem alternativní socializace. Domníváme se, že procesu začlenění se do statistického průměru
společnosti výraz „znovuzespolečenštění jedince“ odpovídá v konkrétnější rovině. Dosahujeme tak ve
výsledku náhradní, alternativní zespolečenštění, jako pozitivní variantu dosavadní socializace dítěte –
alternativní socializaci.
189

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ 10. REVIZE: Duševní poruchy a poruchy chování.

Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2000, 306 s., ISBN 80-85121-44-1.
190

SMOLÍK, A. Cesta do hlubin romského dítěte, „Druhá žeň“. I. In LENK, L., SVOBODA, M. Veselé

tropy. Sborník příspěvků z druhé mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň: Filozofická fakulta
Západočeské univerzity v Plzni, 2007b. ISBN 978-80-86569-88-8.

118

c) Vliv zátěžové situace (též zlomová
situace, spouštěč).
První kategorie limituje a nelze s ní z pohledu změny mnoho dělat. Jde spíše o prvky,
se kterými je nutné učit dítě zacházet společensky žádoucím způsobem. Druhá kategorie
je právě tou oblastí, která svým vlivem zprostředkovala dítěti srozumitelnost světa
okolo něj. Těžké a nepochopitelné věci byly dítěti vykládány a pojmenovávány určitým
způsobem. Na ně dítě mohlo reagovat navyklým repertoárem chování. Pro výše
popsanou skutečnost používá metakognice některé pojmy, jako například kauzální
přisuzování (atribuce), hodnocení, etiketování, etc.191
Každý jedinec se musí vyrovnávat se svou existencí. Pokud přijmeme tvrzení,
že objektivní realita je určitým průmětem realit subjektivních, tak je člověk nucen
vysvětlovat otázky proč žije, čím svůj život naplnit a proč musí zemřít, pomocí
výkladových schémat. Jednoznačné vědomí o těchto významných věcech není
k dispozici. Přitom určitou konstrukci, vysvětlení je jedinec nucen si tvořit. To, co výše
nazýváme výkladovými schématy, jsou záležitosti, které po dílčích krocích
přizpůsobujeme v průběhu osobního vývoje svým postojům, předsudkům, smýšlení
a světovému názoru. Tato výkladová schémata zprostředkovaná v prvních letech života
jedince hlavně rodinou a později širším sociálním okolím, vytváří také pohled a přístup
k tomu, co lze nazvat „úspěšnou strategií existence v daném sociálním prostoru“.
Tyto strategie se mohou velmi lišit nejen na úrovni kultur. Výrazná diferenciace
bude i na úrovni minorit či subkultur. V prostředí sociálního vyloučení je například
velkým problémem skutečnost, že za pozitivní vzory slouží právě aktéři tzv. “šedé
zóny“ (kuplíři, dealeři, etc.). Je markantní, že sociální vyloučení spočívá především
v nedostatku kontaktu s okolním sociálním prostředím, ze kterého by sociálně vyloučení
mohli čerpat „návody pro život“ považované za normální.192
Musíme tedy shodu hledat, jak již bylo několikrát řečeno dříve, co nejblíže
nejzákladnějším aspektům lidství a nejhlubším strukturám osobnosti.193
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Kategorie úspěšnosti je tedy také vnímána prizmatem určitého výkladového
schématu. Nejsilněji bude tento fenomén znatelný a pozorovatelný právě v různých
subkulturách, neboť se bude jednat o sdílená výkladová schémata, současně často
posilovaná i pocitem výjimečnosti (např. extrémní ekologové, sekty). Zvláštní kategorií
budou právě Romové a ostatní jedinci z prostředí extrémní chudoby.194 Zde se pocit
výjimečnosti může prolínat s pocitem beztrestnosti ze strany majority.
Z pohledu aplikace práce s vlastním poznáváním, výkladem okolního světa a místa
jedince v něm budou děti z lokalit v prostředí náhradní výchovné péče jednou
z nejzajímavějších skupin. Zvláště pokud ještě zúžíme výběr na ty děti, které jsou
jazykem speciální pedagogiky označovány jako pouze částečně vzdělavatelné, avšak
vychovatelné, s handicapem v oblasti intelektové výbavy. Z popsaného pohledu děti
schopné převýchovy.
Je pro ně charakteristické, že pokud se dostávají do situace, kterou vyhodnocují jako
těžkou a náročnou, reagují navyklým repertoárem strategií, který může obsahovat
projev směřující proti zájmům společnosti. Proti Řádu. Výkladová schémata v takovém
případě obsahují životní postoje směrem od společnosti. Osobní reflexe, vědomé
„zrcadlové“ obrazy dětského rozhodnutí přirozeně obsahují racionální zdůvodnění, proč
to tak je. Tato zdůvodnění jsou svým obsahem a logikou často za reálným věkem.
Intelektový handicap v kombinaci s ostatními vlivy činí potenciální nápravu
socializační odchylky takto disponovaných dětí pro pedagoga ještě náročnější.
Vymezíme, na čem vlastně záleží sociální úspěšnost člověka. Tedy v našem případě,
kdy se jedinec nestává osobou, která dlouhodobě a opakovaně porušuje závažné sociální
normy. Vališová klade důraz mimo jiné na dovednosti komunikační, taktiku a strategie
jednání v interpersonálních vztazích. Bez této výbavy může sociálně selhat i jedinec
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s vynikajícím, přímo encyklopedickým vzděláním. Záleží pak na třetím faktoru
vedoucím k sociálně patologickému projevu a tím je konkrétní nezvládnutá situace –
spouštěč.195
Pro rozvoj toho, co nazýváme sociální kompetencí, má vedle sociálního učení
význam vývoj poznání, myšlení a řeči. Při osvojování dovedností v sociálním kontaktu
se využívají především přístupy KBT (kognitivně behaviorální). KBT postupy jsou
založeny na:

1) Kognitivním zpracování sociální situace (odkrýt zákonitosti interakce);
2) Sebereflexi jedince z hlediska jeho vybavenosti k řešení konkrétních situací;
3) Aktivním řešení sociálních situací.

Problémem bývá skutečnost, že pokud má být KBT přístup co nejefektivnější,
vyžaduje určitý stupeň zralosti objektu. V případě intelektové nebo sociální
nedostačivosti máme obecnou strategii bohužel v běžné podobě nepoužitelnou. Vznikají
tak variace na obvyklé postupy. Jedná se o škálu od ojedinělých intervencí až po
dlouhodobé koncepce celého zařízení. Důraz je vždy kladen mimo jiné i na kognitivní
složku osobnosti, kdy žádoucím výsledkem je změna výkladových schémat jedince.
Učíme dítě jakoby znovu se ptát proč, po příčinách, důsledcích, opravovat negaci v jeho
myšlení o druhých lidech. Vystavovat ho situacím, kdy se musí samo sebe ptát po
důvodech svého uvažování, dále po příčinách svého afektu i například po příčinách
zvolené sociální strategie. Neopomenutelnou záležitostí je také přijímání odpovědnosti
za své rozhodnutí a jeho důsledky. Pokud má jít opravdu o zvnitřněnou záležitost, na
rozdíl od transparentně proklamované, je nutné, aby se změnil i sebeobraz („Já“) dítěte,
za jeho aktivní účasti.
Nelze opomenout, že „Já“ je konstrukt poznávající i poznávaný. Podle Říčana se
jedná o obsahově zážitkovou strukturu, která je vztažná k existující nebo pomyslné
skutečnosti. Představme si pohled na svět například prostřednictvím interakce „Já“
a „ten druhý“. Náš osobní „reálný“ svět poměřme se světem druhých lidí, tak jak ho
vnímáme. Reflektujme existující a pomyslnou skutečnost a stejně tak reverzibilní
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pohled z druhé strany.196 Jde nám o uvědomění si objektivních i subjektivních hranic
našeho poznání. O jejich vymezení u každého z nás.
Dovolme si určitou analogii. „Já“ můžeme s trochou nadsázky označit jako určitou
pomyslnou osobní mapu, do které se zapisuje každá zkušenost.197 Na základě ní
postupujeme svým životem a přirozeně neustále vyplňujeme prázdná místa a
opravujeme místa nefunkční nebo nepravdivá.
Stává se, že mapa není zcela funkční a určitě nevede k cíli. Máme na mysli relativní
záležitost směrem k sociálnímu okolí. V takovém okamžiku máme jako intervenci
možnost začít se změnou sebepojetí jedince. Nutností je mít na paměti, že se jedná
o relativně silný zásah do osobnosti.
Intervenujeme-li směrem ke změně, sledujeme vývojový aspekt dítěte. Tím se
dostáváme do oblasti formování dovednosti „rozklíčovat“ svůj projev, svou kognici.
Nemůžeme se oprostit od disponovanosti námi sledovaných dětí. Od jejich pouze
částečné vzdělavatelnosti. Směrem k jejich alternativní socializaci se spíše hodí
intervenovat směrem k jejich vychovatelnosti. Je vhodné se dívat na život v prostředí
náhradní výchovné péče jako na systém, jehož cílem je mimo jiné také v některých
funkcích suplovat rodinu. Není cílem tvrdit, že náplní této oblasti pedagogiky je cílený
důraz na rozvoj metakognice. Spíše se jeví zvýšené překrytí zájmů a metod. Pokud ale
Carr a Biddlecomb prohlašují, že vývoj metakognitivních znalostí je determinován
u dětí zkušeností a kvalitou interakce s rodiči, vrstevníky, učiteli, systémem školního
vzdělávání a sociokulturním prostředím, máme možnost srovnání s etiologií poruchy
chování.198 Přirozeně jde o analogii. Rozvineme-li dále tuto myšlenku, můžeme tvrdit,
že čím hlouběji chceme zasahovat, tím více se blížíme existencionálnímu nastavení
jedince. Efektivnější tedy budou situace, kdy je oslovena, ohrožována existence jedince
či kdy to tak on bude pociťovat. Úzce to souvisí s životně významnou situací člověka.
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Ta má pro jedince jednoznačnou výzvu k reagování.199 Situace, kdy je ohrožena fyzická
či psychická integrita jedince, je přirozeně nepřijatelná. Akceptovatelná může ale být
situace, kdy se jedinec blíží hranici frustrační tolerance. Zde se může a má dostat na
hranici svých sil. Dalším aspektem je osobní angažovanost jedince na dané situaci. Opět
čím je situace blíže existenciální podstatě daného člověka, tím je větší šance na průnik
jejího významu s ostatními lidmi.
Situaci, kterou taková zátěž vyvolává, můžeme nazvat adaptací na nové prostředí,
kdy staré pravdy („mapy“) neplatí.200 Výkladová schémata, která jedinec do této doby
tvořil, nejsou použitelná. Dochází k určité neurotizaci jedince. V této chvíli je
významné, nakolik je dospělá osoba pedagogem a nakolik mu jeho profesní i osobní
kompetence dovolují nabízet dítěti cestu z takové situace. Nakolik také od něho chce
dítě tuto cestu přijímat. Pedagog zde má úlohu adekvátní rodičovské postavě a nabízí
tak vlastní výkladová schémata. Přirozeně přiměřeně subjektivní. Je tedy velmi
významné, aby byl ztotožněn se zacílením instituce.201 Neměl by se tak zříkat formální
dávky autority. Zmíněná schémata mají v takovém případě odrážet pozitivní vztah
ke společenské normě, řádu, relativitě svobody, schopnosti podřídit se a prezentaci
nesouhlasu s institucí společensky adekvátním způsobem.
Stejně tak v oblasti osobnostní zde stojí za zmínku charisma jako součást osobnostní
výbavy a autority. Obě roviny, osobnostní i institucionální, dávají možnost v případě
optimálního fungování předložit dítěti postupy, strategie, které v dobře nastavené situaci
jeví větší efektivitu. Jsou tedy hodné nápodoby. Pedagog se stává vzorem. Podmínkou
jistoty svého výkonu je u dospělého vlastní funkční a přiměřené sebepojetí.
Trochu jiná situace nastává při práci s dětmi mimo tzv. adaptační období. Zde by
mělo jít o prohloubení pozitivního postupu, nebo o korekci důsledků nefunkčního
působení. Cíleně se vyvolává situace svým charakterem stresující. Může se jednat o
zvýšenou fyzickou zátěž, kde se očekává, že se dostaví psychická únava na podkladě
únavy fyzické. Může ale jít i o situaci vystavení dítěte nutnosti volby a přijetí důsledků
nebo o kombinaci obojího.
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Příkladem takové aplikace jsou tzv. zátěžové programy. Situace, která zde vzniká,
není často řešitelná bez oslovení pedagoga, skupiny nebo jiného člena skupiny. Pokud je
dostatečně „zátěžová“, jde stranou osobní zášť, předsudky, negativní nastavení směrem
k ostatním lidem. Stávají se druhořadými. Pokud se člověk cítí tzv. „na hraně“, tedy
v situaci blízké existenciálnímu ohrožení, má vysokou potřebu kooperace a identifikace
se skupinou, ale i s autoritou. Ve skupině se v takových chvílích převrstvují role i status.
Záleží na pedagogovi, nakolik umí takovou situaci využít. Nejvíce efektivní jsou takové
programy, pokud jsou součástí celkové koncepce instituce. V této souvislosti má
nezastupitelné místo například skupinová forma práce s terapeutickým obsahem,
zaměřená například na skupinovou dynamiku. I zde je možné pracovat s prožitky,
introspekcí a dalším. V takové situaci dochází k prožitkům velice silným
a zátěžovým.202 Dívejme se tedy i na zmíněné zátěžové programy tímto pohledem.
Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavním katalyzátorem pro změnu v klientově
prožívání a chování je zasazení do jiného než vlastního prostředí. Neznámé prostředí
s inherentními psychickými a emocionálními riziky má příležitost vytvořit více
„nerovnováhy“ v klientově prožívání než klasický terapeutický program. Pocit
nerovnováhy je vnímán jako zátěž, nepříjemný tlak, což vede k přirozené tendenci
redukovat pociťovanou tenzi zažitými mechanismy chování, které ovšem v novém
prostředí často nevedou ke snížení pociťovaného dyskomfortu. Klient se tak ocitá na
hranici své „komfortní zóny“.
Komfortní zóna zahrnuje nám známé prostředí (materiální i sociální), ve kterém se
umíme pohybovat, kde provádíme nejrůznější činnosti s pocitem znalosti a bezpečí.
Výstup z této zóny do oblasti nového, dosud nepoznaného, tj. do tzv. zóny učení,
přináší pocit a prožitek dobrodružství, který je spojen se subjektivně vnímanými
riziky.203 Tohoto vymezení používá tzv. „zážitková pedagogika“, event. „outdoor“. Ta
neznámým prostředím nazývá obvykle lokalitu, ve které se dítě neorientuje. Na dění
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v takové lokalitě klade i důraz. V našem případě jako neznámé prostředí, či komfortní
zónu a podobně vidíme situaci, v které se dítě nevyzná, vyzná částečně nebo se v ní
orientuje chybně. Jde o hlubší pohled na vzniklou výchovnou situaci. V realitě se
pohledy i postupy mohou částečně doplňovat. V námi popisovaném případě jde ale
primárně o zvládnutou zátěž, která nemusí mít charakter „dobrodružství“. Může
vznikat i ve známém prostředí, bývá cíleně vedena k nerovnováze a hranici frustrační
tolerance. Následující obrázek znázorňuje „vykročení z komfortní zóny“, které
podmiňuje terapeutickou změnu. Na hranici komfortní zóny zažívá člověk řadu
nepříjemných pocitů, které souvisí s krokem do neznáma. Z obrázku je patrné, které
síly (na psychické rovině) pomáhají člověku hranice komfortní zóny překonat.

V tomto pojetí má velmi významné místo zpětná vazba a její poskytování dítěti
i skupině. Na tomto podkladě práce s kohezí skupiny i s pocitem osamocení. Například
ve chvíli odsouzení skupinou, na podkladě negativní zpětné vazby od jejích členů.204
Dítě se v takových situacích stává často zahlceným vzniklou situací. Jedinci, o kterých
je řeč, mívají problém s orientací, nejen v širokém světě, ale i v mikrosvětě dané
instituce. Z tohoto důvodu je cílem nalézání podobností a rozdílů prožitých a
zpracovaných situací s reálným světem, schopnost pracovat specificky s chybou,
odlišovat podstatné od nepodstatného.205 V další fázi jde o vystavování situacím, které
se již odehrávají v reálném světě. Zkušenost nového je vlastně nejdůležitějším
momentem. „Nové nastavení“ je podpořeno skupinovou reflexí pod vedením
204
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zkušeného profesionála. Cílem reflexe je, aby klienti objevili vnitřní pocit kontroly, aby
přebírali odpovědnost za své chování, aby nepodléhali bezhlavě tlakům (vnitřním
i vnějším), aby nepoužívali neefektivní a neoperativní pokusná řešení. Následná zpětná
vazba a rozbor situace napomáhají přenést prožitek do roviny „zkušenosti“. Nové
vnímání sebe vede k funkční změně pro klientovu budoucnost, k novému uspořádání
kognitivních map.
Doposud se nepodařilo zcela pregnantně vymezit zásady dodržované při tomto
způsobu práce s dítětem. Inspirativní pro stanovení metodiky se jeví například
transformace zásady a postupů P. R. Simonse z oblasti převážně výchovně vzdělávací
do oblasti čistě výchovné (převýchovné, alternativně socializující). Pro ilustraci
uvedeme pouze některé z nich.206

a) Zásada procesuálnosti
Simons ji charakterizuje tak, že strategie nejsou orientovány na výsledek, ale na
proces, který k němu vedl.207 Je to podobné jako v případě některých terapeutických
postupů a technik. Lze s nadsázkou konstatovat, že sama cesta je cílem. V realitě je
u dětí obvyklé, že pokud úspěšně zvládnou zátěžový program, reflektují si jeho průběh,
své zvolené postupy, roli i emoce. Tyto postupy je možné generalizovat a nabízet jako
přijatelné (pedagog). V budoucnu mají často tendenci podstupovat tyto situace znovu
a je pro ně přijatelné, snažit se vydržet více zátěže. Mimo jiné si tak zvyšují svou
frustrační toleranci.

b) Zásada reflektivnosti
Z našeho pohledu máme na mysli schopnost sebemonitorování, sebehodnocení.
V psychoterapii je k této zásadě adekvátní tzv. introspekce, sebeexplorace, ale
i následné sebeprojevení. Bývá zde snahou dosáhnout skupinového efektu překonání
rizika z projevení chování, citů i motivů. V oblasti jedince jde o efekt aktivního
zkoumání sebe. Výsledkem je otevřené sdělování informací o sobě a získávání dalších
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na podkladě reakcí druhých.208 Jde o adekvátní poskytování zpětné vazby a její
zprostředkování druhým jedincům. V takové chvíli nejde jen o obsah jakékoliv
poznámky, ale i o její proces. Mějme na paměti, že proces se týká podstaty vztahu mezi
lidmi v interakci.209 Z hlediska strategií, které vymezuje Krykorková ve svém textu, je
možné zde v souvislosti zmínit: strategii dotazování se na vlastní činnost,
autodiagnostiky, činností k navození kompetence, přenosu a zobecnění i elaborace.
Opět připomínáme, že je nutností používat tyto zmíněné strategie transformované
adekvátně k nastavení dítěte. V našem případě velmi zjednodušené a vycházející
z velmi průhledné, ale dynamické výchovné situace. Stále však využívající tendenci
jedince k přesahu.210

c) Zásada generativity
V případě zátěžového programu je dítě často přímo nuceno ptát se, odpovídat,
přepracovávat. Rozhodně zde má váhu původní záměr. Pokud jde o situaci neznámou
nebo doposud nezvladatelnou, dítě nemá šanci být úspěšné bez těchto kroků.

d) Zásada afektivnosti
Podle použitého textu se jedná o motivační připravenost a naladěnost k učení,
formování vztahu k poznání jako předpokladu kognitivního a osobnostního rozvoje.
V oblasti náhradní výchovné péče jde o motivační naladění a připravenost k hlubší
změně na podkladě kognitivního a osobnostního rozvoje.

e) Zásada regulace a autoregulace
U námi zvolené klientely se nejedná pouze o zásady činnosti, ale současně o jeden
z nejvýznamnějších cílů. Ten může mít podobu například schopnosti odkládat
bezprostřední uspokojení. Poplatnost tohoto cíle je velmi významná u dětí s kariérou
uživatele a problémového uživatele návykových látek. Význam má i v případě dětí,
208
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jejichž obranná strategie je postavena na nepřiměřené únikové reakci, například kdy
jejich připravenost k agresivitě je vyšší, etc.211
Doposud byl v textu dáván důraz na zátěž, produkovanou v terénních podmínkách
v kombinaci převážně s ergoterapeutickými postupy. Šlo o kombinaci fyzické
a psychické zátěže, jejíž variace se mění podle dispozice dítěte i skupiny. Přirozeně, že
existují další instituce, které vykazují potřebu pracovat alternativním způsobem na
kognitivním i sociálním rozvoji dítěte. Jednou z nich je základní škola praktická.212
Potřeby žáků v této škole nejsou často specifické jen z hlediska vzdělávání, ale i
v oblasti výchovné. Ne každá škola je ochotna financovat zátěžový program svých žáků.
Bylo tedy vhodné pokusit se vytvořit program obsahující prvky zátěže na osobnost,
vedoucí v menší míře ke kognitivnímu a ve větší míře k osobnostnímu rozvoji dítěte.
Vznikl tak intervenční program „Změň sám sebe, změníš ostatní“. Pilotní verze
i masovější použití si program prodělal na úrovni základní školy praktické. Byl
aplikován na několika školách s větším potenciálem dětí, označovaných jako romské
a pocházejících ze sociálně vyloučené lokality.

Intervenční tým jako prostředek pro alternativní socializaci a krizovou intervenci

Výchozí tezí pro návrh programu je předpoklad, že nespecifická dlouhodobě pojatá
preventivní aktivita je pro zvažovaný populační vzorek podstatně efektivnější a
účinnější než kratší programy specifického zaměření. Dále je východiskem i
předpoklad, že osobnostní kultivace s hlubším sebepoznáním jedince vede ke
kritičtějšímu i kvalitnějšímu pohledu na své jednání. Současně se tak zlepšuje i
skupinová dynamika a psychosociální klima skupiny. Pokud dítě získá větší prostor pro
poznávání o vlastním poznávání, zlepší nejen svou úroveň sebepoznávání a
sebepoznání, ale dojde u něho i k možnému dosažení námi žádoucí úrovně sebepojetí.
Podmínkou je část sebepoznání získat prostřednictvím vrstevnické skupiny a část
prostřednictvím členů intervenčního týmu. Jazykem dítěte lze říci, že v cílové rovině se
„zkvalitní můj konstrukt o mně“. Tento osobní poznatek o sobě je konfrontován se
skupinovou dynamikou a dítě může kriticky hodnotit jeho funkčnost. Za podpory
dospělé osoby tak může dítě neohrožujícím, intenzivním způsobem provádět korekci
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Děti, které jsou například označovány jako jedinci s nižší hranicí frustrační tolerance.
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Dříve zvláštní škola.
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a směřovat k osobnostnímu přesahu.
Projekt vznikl v původní podobě jako reakce na situaci v oblasti preventivních
aktivit základního školství. Šlo o vytvoření funkčnějšího modelu práce pedagoga při
předcházení a výskytu sociálně patologických jevů. Usoudili jsme, že pokud se
vyskytne taková situace, je obvykle řešena v krátkodobém modu a dynamika třídy jako
sociální skupiny se příliš nemění. Obvykle reakce angažovaných pedagogů nepřekročí
rámec krizové intervence. Řešení §pak spočívá na bedrech třídního učitele, v lepším
případě dojde k poradě či zásahu s podpůrnou osobou, jakou je výchovný poradce,
metodik prevence soc. patologických jevů nebo v extrémně pozitivním případě školní
psycholog (event. speciální pedagog). Na podkladě ověřování jsme došli k názoru,
že se tak nevyužívá celkový potenciál odborníků a že často do řešení případu vstupuje
jednostranný pohled na věc. Objevují se prvky rigidity a vytrácí se invence.
Východiskem se jevil pracovní tým, který je pod odborným vedením svoláván na
tvorbu postupu v konkrétní situaci a na práci s psychosociálním klimatem třídy.
Celá činnost se obvykle zahajuje na podkladě řešení krizových situací ve třídách,
přijímání opatření i poskytování podpory směrem k nápravě negativního dopadu na
jedince i třídu jako sociální skupinu. Jde o získání smysluplného a motivujícího
výchozího bodu pro činnost se školní třídou, eventuálně s výchovnou skupinou.
Z pohledu prevence se jedná o primární a sekundární prevenci (a o krizovou
intervenci),

přecházející

do

situace

podporování

pozitivní

změny

dítěte.

Z psychosociálního hlediska se jedná o zkvalitňování sociálních kompetencí jedince
a psychosociálního klimatu malé skupiny (školní třídy, výchovné skupiny). Projekt je
postaven na základě nutnosti podpořit výkon povinností metodika prevence základního
školství (event. výchovného poradce) v oblasti kvality i kvantity. Stejně tak v oblasti
náhradní rodinné péče podpořit výkon povinností etopeda, psychologa a vedoucích
vychovatelů.
Tvořená pracovní skupina musí projít výcvikem odborníků zvenčí a po dosažení
určité úrovně činnosti je převzata lidmi z dané instituce. Doba výcviku se počítá
v takovém případě na dva až tři měsíce. Výcvik může ale prodělat i mimo instituci,
minimum nebylo zatím stanoveno. Členy týmu jsou metodik prevence, výchovný
poradce, třídní učitel, a pokud na škole je, tak speciální pedagog nebo psycholog. Je
reálné začlenit i další osoby, pokud mají odborné a osobnostní předpoklady pro práci
tohoto typu. Není vyloučena ani osoba z vedení instituce (ředitel, zástupce). Ideálem
pak je práce ve dvojí rovině. První je práce na vlastním růstu pedagoga v týmu. Druhá
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rovina je práce na sociální skupině typu školní třídy a výchovné skupiny. Doposud totiž
proběhla pilotáž na úrovni základní školy a následně se tento model podařilo pilotovat
v prostředí náhradní výchovné péče (výchovné ústavy). Zde došlo k aplikaci podobným
způsobem. Osobami angažovanými byli ředitel zařízení, kmenoví vychovatelé, etoped,
metodik prevence a vybraní vychovatelé odpovídající vhodnému profilu člena týmu.

Rovina růstu intervenčního týmu

Tým začíná okamžitě pracovat na konkrétních případech. Pokud nejsou problémy,
vybírá se nejprogresivnější třída s ohledem na osobnostní růst jejích členů, včetně
pedagoga. Vedoucí týmu si totiž mají vychovat i nástupce, kteří tým na dané škole
převezmou.
Třídní učitel (kmenový vychovatel) se samozřejmě podílí na řešení konkrétního
případu. Je mu poskytována zpětná vazba ostatními členy týmu a vedením týmu. Tým
vede dvojice. Zde je požadavek na nadstandardní orientaci v problematice dynamiky
skupiny více, než je obvyklé u řadového pedagoga. Oba vedoucí mají rozdílné role.
Jako první zde má být zastoupena mužská, otcovská autorita. Jejím úkolem je řízení
a vymezování norem, poskytování tzv. neopečovávající zpětné vazby, ale i úloha
arbitra ve sporných situacích. Zařadit sem lze i úlohu cenzora přijatelných postupů pro
tým. Invenční tým se může dostat při své tvorbě i na pole tzv. „černé pedagogiky“.
Vzniká tak nutnost říci například kategorické „ne“. Tedy navrhovaný postup je pro
tým, pro tuto skupinu, či pro toto dítě nepřijatelný.213 Dále má úlohu supervizora a má
možnost jít kdykoliv na náslech.
Druhá vedoucí osoba týmu, ženská autorita, má v popisu práce uhlazovat příliš ostré
hrany vedoucího číslo jedna, vyjednávat s ním z pozice rovnoprávného partnera, vnášet
více emočního vhledu do týmu i skupiny a poskytovat zpětnou vazbu členům týmu
stravitelnějším způsobem (neřídí, doprovází, lze říci, že i souzní).214
Pravidlem by mělo být, že každý má možnost z týmu vystoupit, a to aniž bude
odsuzován ostatními jeho členy.
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S nadsázkou a humorem získala tato role různá označení – „táta, otec, superego, ten přísný, bůh otec,

etc“. Je ale obvyklé, že navzdory genderovému označení tuto roli vykonává často žena.
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Terénní názvy „matka, mamča, Id, ta hodná, etc“. Zde může v roli bez problému vystupovat muž.
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Růst týmu je podmínkou efektivnější práce. Jednotlivým členům je ze strany
vedoucích poskytována zpětná vazba, stejně tak jsou jednotliví členové vedeni
k tomuto umění. Snahou je, aby se každý z nich dokázal podívat na situaci z několika
různých úhlů, měl snahu ptát se a uměl se ptát. Na dynamice skupiny a jedince v ní lze
najít spojnice k odpovědi proč. Proč jev nastal, jak osoba proti mně uvažuje, jak
přemýšlí, k jakým možným závěrům ji její myšlenkový tok může limitovat. Zlepší se
nastavení jedince pro pochopení motivů druhé osoby, empatie. Zde dochází k dalšímu
mezníku při práci s dospělými. Jde o situaci, kdy jsou schopni přijmout za své
uvažování založené na podobnosti sebe s osobou v interakci. Tedy pokud došel jedinec
k určitému závěru, nakolik se to podobá mému usuzování a nakolik se lišíme. Kde je
v odlišnosti skryta efektivita nebo neefektivita. Přirozeně také, co mohu převzít
od druhého, co převzít nechci a proč. Opačným pólem tohoto postupu je rigidita
a stereotyp.

Rovina růstu dětské skupiny (třídy)

Do třídy (výchovné skupiny) se intervenuje obvykle na podkladě upozornění
pedagoga. To bývá většinou třídní učitel (vychovatel). Intervenci předchází vždy
setkání týmu, kde mají jednotliví členové stanovený tzv. osobní úkol. Setkání trvá
podle potřeby, minimálně však 45 minut. Zde se rozhoduje o další strategii
a vyhodnocuje se postup z minula. Třídní učitel (kmenový vychovatel) nemá výsadní
postavení ve skupině. Maximálně se jeho status má v takové chvíli blížit statusu dětí ve
skupině. Účastní se intervence za svou třídu (výchovnou skupinu), tedy podstupuje vše
jako děti. V některých případech lze říci, že je dílčím výsledkem „navracení pedagoga
zpět do dětské skupiny“. Časová dotace se třídou je obvykle 45 minut i více. U
výchovné skupiny je snahou využít výchovný blok minimálně 60 minut. Z týmu jsou
zde aktivní dva lidé, a to tak, aby plnili směrem k dětem role popsané výše.215
Směrem k dítěti je cílem řešit danou situaci v konkrétní třídě a současně pokračovat
v činnosti s ní i s jejím učitelem směrem ke zkvalitňování třídního klimatu a
k osobnostně sociálnímu rozvoji dítěte i pedagoga, ve vzájemné a specifické interakci.
Děti i učitel si zkvalitní svůj postoj k sobě, zlepší si svou sociální zdatnost a dostanou
mimo jiné adekvátní obraz o svých dispozicích, používaných strategiích
215
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a jejich používání v realitě. Na tomto podkladě budou moci přijímat lepší a efektivnější
strategie pro dosahování svých cílů, aniž by překračovali významnou normu naší
společnosti. Prováděné techniky jim poskytnou možnost zlepšovat svou odolnost na
hranici frustrační tolerance. Snahou je i úprava referenčního rámce ega a hodnotového
žebříčku jedince. Prostřednictvím této kultivace osobnosti pak dosáhnout lepší
odolnosti směrem od „kariéry“ jedince porušujícího opakovaně závažné společenské
normy. V oblasti své kognice se dítě učí přijímat skutečnost, že usuzování druhé osoby
je stejně hodnotné, lze se z něho i poučit. Povzbuzuje se k větší četnosti tázání se proč,
učí se, že na věc se dá nahlížet individuálně. Děje se tak na podkladě zmiňované zpětné
vazby, kterou zprostředkovávají členové týmu. Není bez významu upozornit i na roli
vzoru, který mohou děti vyhledávat v jednotlivých členech týmu. Z tohoto důvodu není
od věci brát v potaz prvek charismatu člena týmu.
Program pro školu je založen na min. 6 - 8 blocích po 45 minutách, které provádí
třída se členy týmu. Ty se střídají s 6 - 8 bloky prováděnými třídním učitelem podle
metodiky stanovené týmem. Tyto bloky se střídají po týdnu a jejich výsledky se
navzájem porovnávají. První blok na škole se považuje za otevírací a současně se
dojednává zakázka s danou třídou a jejím pedagogem (systemická terap.).
Pokud děti pracují bez členů týmu, je dáván ve vhodných chvílích důraz na
samořízení a plnění úkolů stanovených členy týmu. Zde se úloha učitele mění.
Vystupuje jakoby z třídního kolektivu a je možné ho oslovovat ze strany třídy jako
experta. Tím se může stát pro třídu ještě významnější osobou. Třída se pak členům
týmu na dalším setkání zodpovídá ze svého potenciálního výkonu.
Třída i třídní učitelé jsou nejdříve „dětmi“, procházejí dospíváním a je podněcována
jejich snaha stát se „dospělými“.216 Vlastní náplň intervence i následné aktivity jsou
tvořeny a variovány na míru dané třídy dle jejího psychosociálního nastavení.
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Struktura růstu je převzata z psychoterapeutického modelu SUR.
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5. Asimilace romského dítěte a problém jeho návratu do sociálně
vyloučené lokality

5.1 Asimilační efekt alternativní socializace

Program nápravy socializační odchylky realizovaný v tak specifickém zařízení, jako
je zařízení náhradní rodinné péče (výchovné péče)217, má navzdory výhradám ze strany
nestátního sektoru často velmi intenzivní efekt.218 Dítě, které do zařízení tohoto typu
bylo začleněno na podkladě diagnózy „porucha chování“, nejen, že přestává jednat
sociálně patologickým způsobem, ale projde i osobnostní kultivací. V důsledku vzniká
efekt jedince, který si osvojil majoritní pohled nejen na společenské normy, ale i na
svou existenci ve světě okolo sebe. Pokud zamýšlíme sledovat jeho pokroky a provádět
korekce v nastavení individuálních výchovných intervencí, nelze se obejít bez zacílení
výchovné (převýchovné) činnosti. Vzniká problém, který se týká výstupního profilu
dítěte.219 Jak má vypadat dítě, které opouští systém alternativní socializace při dosažení
plnoletosti. Zařízení, která poskytují výchovné, převýchovné intervence, obvykle mají
ve velmi obecné rovině vymezeno, co je jejich úkolem.220 V případě dětí z prostředí
sociálního vyloučení, obvykle platí stejně zastřešující systém obecných frází. Pokud
přejdeme na rovinu plánu individuálního rozvoje, také vzniká pracovníkům zařízení
problém, jak postupovat.
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5.2 Problém znovupřijetí dítěte rodinou v prostředí sociální exkluze

Život dítěte nekončí opuštěním zařízení. Pokud se vezme v potaz návrat do prostředí
výchozího, před odebráním dítěte, mají pedagogové před sebou dilema. Mohly totiž
nastat následující případy. Vymezme naši analogii na kontaktu s rodinou.

1. Rodina nebyla přímou příčinou PCH, provokující aspekt rodiny nebyl dominantní
2. Rodina měla přímý podíl na socializační odchylce dítěte a prošla úspěšně sanační
intervencí
3. Rodina měla přímý podíl na socializační odchylce dítěte a neprošla úspěšně sanační
intervencí

Jedná-li se o dítě, které nepochází z prostředí sociálně vyloučené lokality, je postup
následující. Zamýšlí-li jedinec začít život sám na podkladě vlastního zaměstnání
a bydlení, poskytne se mu tato startovní čára. Zaměstnání i obydlí mu vyhledává
zařízení. Jedinec z prostředí majority přichází do kontaktu s majoritní realitou. Jde o
těžký start, ale dítě je systémově kompatibilní. Záchytná síť je nastavena na majoritního
jedince. Pokud jedinec přesto selhává, často nalezne útočiště na okraji společnosti,
nezřídka právě v sociálně vyloučeném prostředí.
Rozhodne-li se dítě zamířit zpět do rodiny, jde v případě 1. a 2. opět o kompatibilitu.
Šance dítěte jsou vysoké. Jedná se o velmi častý případ. Ve třetím případě se dítě
přizpůsobí rodině a v mnoha případech je nuceno se vyrovnávat se situací, kdy pro ni
není přínosem. Míníme v nastavení, ve kterém opustilo zařízení. Často z rodiny odchází
do svého majoritního prostředí s jeho majoritně nastavenou záchytnou sítí. Může se ale
přizpůsobit a dostává se postupně na úroveň strategií, které užívalo před odebráním
z rodiny.
V případě dítěte ze sociálně vyloučené lokality je situace přece jen složitější. Pokud
bude jedinec začínat sám, musí obstát v majoritním prostředí, ve kterém bude vystaven
předsudkům i jiným negativním projevům interakce. Pokud využije podpůrný systém,
nastavený směrem na koexistenci v majoritním prostředí, má relativně dobrou šanci
začlenit se do většinové společnosti. Část dětí ale nevydrží odloučení od rodiny, nebo
podlehne tlaku majoritního (a pro ně ne zcela uchopitelného) prostředí. Vrátí se do
lokality a začnou se přizpůsobovat. Ten, komu se to podaří, přijme místní strategie
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přežívání a rodinné strategie. Ty jsou často postaveny na sociální patologii a jedinec je
nucen vytěsňovat výbavu, kterou mu dalo zařízení. Vliv zařízení se nuluje nebo zcela
vytrácí.
Další případ je dítě, které se vrací rovnou do rodiny, která neprošla sanací (č. 2).221
Nejčastější případ vůbec je takový, pokud se hovoří o dítěti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. První dny po příchodu domů se od dítěte moc neočekává.
Konfrontuje se s realitou i s rodinou a celá situace má kouzlo nového. Po určité době se
po dítěti začne chtít, aby bylo také ekonomickým přínosem pro rodinu. Dítě bude volit,
zda přijme mechanizmy přístupu ke zdrojům, které jsou pro rodinu typické (sociální
dávky, sběr, drobné krádeže, dealerování) nebo ne. Může začít například pracovat
v zaměstnání, které mu opatřilo ještě zařízení. Očekává se, že se o peníze bude dělit
velice nevýhodným způsobem.222 Současně je to, co vydělá, velmi podobná částka,
kterou přináší pošta zbytku rodiny. Musí také vstávat každý všední den. Pokud je
jediný, kdo tuto činnost musí praktikovat a za vymezenou sumu peněz, vyžaduje velkou
dávku sebekázně dělat to i nadále. Hlavně v případě, kdy rodina celou situaci komentuje
jako nevýhodnou a tzv. „dilino“, tedy pro hloupé. Možností je odejít od rodiny. I to se
děje, navzdory tvrzení o takřka všemohoucnosti romské rodiny. Dítě z minority je již
často v takové chvíli mimo záchytný sociální systém. Přijme ho tedy opět
pravděpodobně lokalita. Končí to nezřídka stejně problémovou rodinou, nebo adekvátní
náhražkou v podobě vrstevnické party. Ta je možná pro jedince ještě destruktivnější než
rodina. Takové dítě je neustále na cestě mezi rodinou a majoritou. Vykořenění je velmi
intenzivní. Nikam nepatří a ani jeden ze systémů, na které se uměl adaptovat, ho
nepřijal. Jedno z východisek může být i aplikace návykové látky. Tím snadněji, pokud
s ní již má zkušenost. Z těchto příčin je snadnou obětí již zmíněné vrstevnické party.
Někam patří a dostává „funkční návod na život“. Platí, že čím později rodinu opustil,
tím menší šanci na opuštění lokality má. Sanovaná rodina (č. 3) je v lokalitě zatím spíše
výjimkou. Obvykle se spíše jedná o rodinu, která se pokouší, či úspěšně pokusila
odmigrovat do majority za pomoci některého z programů. Jedná se pak ale o „majoritní
rodinu“ a příprava ze zařízení výchovné péče je kompatibilní. Východiskem, zatím jen
v teoretické rovině, je možnost vyšší spolupráce s orgány OSPOD a na základě záměrů
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dítěte i stavu rodiny vymezit určitou potenciální situaci do budoucna. Půl roku až rok
před opuštěním zařízení nastavovat individuální intervenci
a kultivaci dítěte směrem k reálné situaci po opuštění. Stavět přirozeně na maximální
kultivaci lidství v dítěti (společný bod) a současně posilovat ty kompetence, se kterými
se bude jedinec setkávat. Důraz na odlišnosti ve startu se bude lišit například
v oblastech, kdy a jak říkat ne, jak si vymezovat vlastní prostor, v oblasti vlastní ceny,
přijímání úspěchu i neúspěchu. Například ale i v takové záležitosti, jakou jsou místa,
kde hledat pomoc a co od pomoci očekávat. Povědomí o záchytné síti, ale i vlastním
podílu v ní.
Záměrem této kapitoly bylo upozornění na velkou citlivost v oblasti zacílení
výchovné práce v internačním zařízení typu výchovného ústavu. Zde vidíme velké
rezervy na nastavení změn, které budou respektovat dítě a jeho sociokulturní odlišnost.

Závěr
V současné době se v naší společnosti vedou spory o účinném a efektivním přístupu
k lidem, žijícím na okraji společnosti v lokalitách s charakterem sociálního vyloučení.
Na úrovni nestátních organizací dnes probíhá informační kampaň o těchto místech
označovaných jako lokality s charakterem extrémní chudoby či sociální exkluze. Tato
tématika má přirozeně významný dopad i v oblasti výchovy a vzdělávání. Český
školský systém byl podroben kritice na mezinárodní úrovni, kdy se jednalo o obvinění
z aplikace segregačních mechanizmů při zařazování romských dětí do hlavního
vzdělávacího proudu. Zároveň s tím byla zaměřena pozornost i na systém pedagogickopsychologického poradenství. Stát musel na tuto kritiku zareagovat. Vznikly koncepce
na revizi českého školského systému a v obecné rovině byla vymezena východiska pro
„zinkluzivnění“ výchovně vzdělávacího procesu.
V předkládaném textu jsme vymezili obecná východiska pro uchopení problematiky
romského dítěte z prostředí sociální exkluze. Na základě odborných textů byla
vytvořena kriteria, koho nazývat „Romem“ a na kterém sociálním prostoru je možné ho
lokalizovat. Tím byl současně vymezen i vzorek respondentů pro ověření kritiky našeho
školství Evropským soudním dvorem pro lidská práva.
Podrobili jsme revizi použití Kernova orientačního testu školní zralosti. Na podkladě
získaných dat jsme prokázali realitu sociokulturní podmíněnosti v testování školní
zralosti. Byla tak potvrzena oprávněnost kritiky ze strany Evropského soudního dvora
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pro lidská práva. Výsledek, segregační efekt inspiroval nutnost vymezení charakteru
„jinakosti“ romského dítěte i celého systému vyloučené lokality.
V provázanosti na retest jsme provedli další, rozsáhlejší šetření, jehož cílem bylo
vymezit, zda problém sociálně vyloučených lokalit je problémem primárně etnickým
nebo více spočívá v nemožnosti dosahovat majoritní úrovně života. Ve výsledcích se
potvrdilo, že v českých sociálně vyloučených lokalitách dochází k transformaci původní
kulturní formace, tradiční romské rodiny. Výzkum potvrdil adaptaci bez etnického
podbarvení v oblasti hodnot i norem. Motivem obyvatel českých exkludovaných lokalit
je dosahovat úrovně výsledků majoritních strategií a podílet se na konzumu společnosti.
Limitovanost sociálního prostředí však nedovoluje dosahování na plné úrovni.
Považujeme to za důkaz asimilačního trendu změn.223 Nezaznamenali jsme strategie
vytvářené na podkladě determinace etnicitou. Objevují se ale variability charakteristické
pro danou lokalitu a primárně zaměřené na získávání ekonomických zdrojů. U našeho
vzorku se potvrdilo, že čím menší lokalita, tím blíže k majoritě.
Z pohledu společnosti je účinnější vytvářet strategie na úrovni podpory asimilace.
Otázkou je přijímání specifických strategií k dosahování změn v konkrétní sociálně
vyloučené lokalitě. Jejich podoba by podle našeho šetření měla vycházet z reality
daného prostředí, spočívat primárně na řešení sociálních problémů a nestavět na
etnických koncepcích, které jsou spíše reliktem. Strategie k řešení problémů na
uschopnění sociální skupiny i jednotlivce mají mít podle našeho soudu podobu
integrace, v ideálním případě inkluze. Současně ale neopomíjet prvek žité romské
kultury. Přiřadit mu význam jako specifika, nikoliv zásadního kriteria.
Předložený text je výsledkem komparace současného stavu romského dítěte
z prostředí sociálně vyloučené lokality s možností koncepčních i konkrétních návrhů na
intervence. Je možné vycházet z přejatých i specificky českých postupů. Zmiňujeme
několik návrhů realizovaných i návrhů v současnosti k realizaci připravených, které jsou
příspěvkem pro systémové změny. V textu jsme několikrát upozornili na nutnost
komplexních opatření na úrovni ovlivnění celého systému změn.
Závěrečnou částí textu je exkurz do možností vymezování intervencí. Respektujících
nastavení romského dítěte z prostředí sociálního vyloučení. Uvádíme ty, které podle
našeho mínění rezonují se zjištěnými skutečnostmi. Zmínili jsme ale i takové, které
naopak svých charakterem upozorňují na nesprávná východiska a chyby v realizaci.
223

Upozorňujeme na nehodnotící kriterium tohoto označení.
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Snahou je využití konkrétních intervencí jako modelů pro tvorbu funkčních strategií do
budoucna. Zajímavou kategorií jsou např. techniky i intervence spočívající na
ekologických a fenomenologických východiscích. Jedná se o přístupy vycházející
z funkčních prvků klienta. Z pohledu asimilačního trendu jde o východiska přijatá na
základech vycházejících z oblasti blízké podstatě lidství. Za významnou považujeme
především oblast řádu a norem. Premisou je, že neexistuje kulturní formace bez pravidel
svého fungování. Ta se mohou lišit – nejvíce v běžném denním styku zúčastněných.
Čím více se jedinec i sociální skupiny blíží prvku existenciálního ohrožení,224 tím více
jsou ochotni měnit své strategie. Hledají pravidla koexistence na novém sociálním
prostoru. Znovu si prožívají některé prvky socializace. Vzniká tak motivace pro hledání
shodných prvků, tedy i norem. Převedení těchto východisek do reality, demonstrujeme
na nespecifické intervenci realizované mimo lokalitu. Uvádíme program, který byl
vytvořen pro prostředí instituce základní školy praktické a výchovného ústavu.
Text si nedělá ambice na vyčerpávající popis možných opatření. Může být ale
významným příspěvkem pro změny v duchu inkluzivní výchovy a vzdělávání, podpory
motivovaného klienta a účinnější prevence sociální patologie v daném sociokulturním
spektru.

224

Příkladem je např. existenční nouze, neuspokojování základních fyziologických potřeb atd.
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Anotace
Předkládaný text má charakter teoreticko empirické studie. Zabývá se problematikou
romského dítěte v podmínkách současné výchovně vzdělávací soustavy ČR.
V návaznosti na tento prvek je mapován sociální systém, v kterém se tito jedinci
nachází. V oblasti našeho zájmu jsou lokality na úrovni sociálního vyloučení, v Čechách
a na Slovensku. Na podkladě odborné literatury, vymezujeme kriterium sociokulturního
znevýhodnění a popisujeme jeho důsledky na romské dítě zařazené do vzdělávacího
systému. V textu pracujeme s pojmy asimilace, inkluze, integrace a intervence.
Podrobujeme revizi obvinění pedagogicko-psychologických poraden z užívání kulturně
podmíněných technik v diagnostice školní zralosti.
V části věnované sběru dat je prezentován výzkum provedený ve slovenských
romských osadách a v prostředí českých sociálně vyloučených lokalit. Zde je cílem
komparace oblastí s cílem vymezit dominantní problém lokalit. Na základě výsledků
určit východiska a strategie. Volit je i na škále etnicita – sociálně ekonomický problém.
Provést deskripci systému vybraných lokalit a upozornit na jeho nejzávažnější
handicapující prvky. Text také vymezuje vybrané intervence výchovně vzdělávacího
typu, zaměřené směrem k Romům v sociálně vyloučených lokalitách. Ty jsou voleny
s didaktickým záměrem a cíleny do několika oblastí tradičního i speciálního školství.
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Abstract
The text is written in character of theoretical and practical study. It deals with
problems of a Romany child in conditions of the contemporary educational system of
the Czech Republic. To continue with this element the social system, where these
individuals live, is investigated. Localities on level of social exclusion in the Czech
Republic and Slovakia are the sphere of our interest. According to the special literature
we define the criterium of social disadvantage and characterize its consequences to a
Romany child integrated in the educational system. In the text we work with the
definitions assimilation, inclusion, integration and intervention.

Accusations of

pedagogical and psychological consulting companies of using cultural conditioned
methods in diagnostics of school maturity are checked.
The survey from Slovakian Romany settlements and Czech social segregated
lacalities is presented in the part devoted to collecting information. The aim of this part
is to compare areas and specify the dominant problem of these localities. Then to
determine the bases and strategies in accordance with the results and choose them on the
scale of etniticum – social and economical problem. And after that to describe the
system of the chosen localities and show its most important handicapped elements. The
text also defines the selected interventions of educational type, oriented to the Romanies
in social segregated localities. These intervences are selected with didactical intention
and aimed to some areas of traditional and special school system.
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