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ANOTACE 

Diplomová práce pojednává o přínosu romského jazyka a asistentu pedagoga 

pro romské žáky základních škol. Charakterizuje romský jazyk, jeho původ, nářečí a 

mluvnici. Popisuje řečovou výchovu dětí v romské rodině, bilingvismus Romu. 

Poukazuje na jazykovou bariéru romských žáku a představuje pojmový svět žáku 

vstupujících do první třídy základní školy. Naznačuje, jak použít romský jazyk 

k upevnění sebevědomí žáku a uvádí vhodnou romskou literaturu pro žáky základních 

škol. Diplomová práce dále píše o vývoji funkce pedagogického asistenta na základní 

škole, jeho povinnostech a kritériích, která musí splňovat, o jeho vzdělávání. Praktická 

část práce sleduje, jak romští žáci Fakultní základní školy na Havlíčkově náměstí 

ovládají romský jazyk a jaký k němu mají vztah. 

Klíčová slova: bilingvismus. jazyková bariéra, pedagogický asistent, romipen, romská 

literatura, romské literární soutěže, romský jazyk 

ANNOTATION: 

Diploma thesis discusses the contribution of the Romani language and the 

importance of teacher's assistants for Roma pupils in primary schools. It characterizes 

the Romani language, its origins, dialects and grammar, describes speech education of 

Roma children in the family, bilingualism of Roma. Diploma thesis points to the 

language barrier of Roma pupils and a conceptual world of pupils entering first grade 

of primary school. It suggests how to use the Roma language to strengthen the 

confidence of pupils and provides appropriate literature for Roma pupils in primary 

schools. Diploma thesis also writes about the development features an assistant teacher 

at an elementary school, his responsibilities and the criteria to be fulfilled on his 

education. The practical part of the work tracks how Roma pupils at primary school on 

Havlíčkově náměstí in Czech Republic dominated Romani language and how do they 

relate to it. 

Key words: bilingualism. language barriers, educational assistant, romipen. Roma 

literature, literary competitions Roma. Romani language 

7 



ÚVOD 

O Romech, o jejich způsobu života, myšlení a kultuře jsem poprvé slyšela 

vyprávět docentku Šotolovou. na hodinách romistiky. Lákala mě představa velké 

romské rodiny, jak sedí v chatrči a vyprávějí si pohádky. Jak muži hrají na housle a 

ženy s dlouhými černými vlasy zpívají. Lákala mě romská literatura, a čím více jsem 

četla, tím více jsem toužila umět romský jazyk. Ten jsem se potom o rok později začala 

učit u magistry Pletichové. 

Diplomová práce pojednává o přínosu romského jazyka a pedagogických 

asistentů pro romské žáky základních škol. Charakterizuje romský jazyk, jeho původ, 

druhy nářečí, gramatiku. Popisuje řečovou výchovu dětí v romské rodině, bilingvismus 

Romů. 

Píšeme v ní o žácích vstupujících do prvních tříd a jejich jazykové bariéře a o 

názorech jejich rodičů na školu. 

Zamýšlíme se nad využitím romského jazyka k upevnění sebevědomí žáků a 

poukazujeme na to. jak se k tomuto účelu dá využít romská literatura. Uvádíme zde 

některé ukázky děl z romských literárních soutěží pro žáky. 

Samostatnou kapitolu tvoří přehled romské literatury, a to jak učebnic pro 

romské žáky. tak beletrie pro ně vhodné. 

Druhá část diplomové práce pojednává o funkci pedagogického asistenta, 

především o jeho roli na základní škole. 

V průzkumu jsme si dali za cíl zjistit, jak ovládají romští žáci základní školy 

romský jazyk a jaký k němu mají vztah. 

8 



1 CHARAKTERISTIKA ROMSKÉHO JAZYKA 

Nejvíce Romů obývá střední a jihovýchodní Evropu. Počet Romů ve světě je 

odhadován na 6 až 12 milionů. V České republice žije okolo 200 000 Romů. Romština 

je jediný novoindický jazyk na evropské půdě. kterým Romové hovoří. Je součástí 

indoevropské jazykové rodiny, kam patří např. hindština, bengálština. paňdžábština, 

skupina jazyků íránských, baltských, slovanských, germánských, románských, 

keltských aj. a dále jazyky samostatné, jako arménština. albánština, řečtina apod. 

Tradičně plní romština všechny verbální funkce, zároveň se však neužívá ve styku 

s Neromy. V mnoha zemích se Romové jazykově asimilují, tj. zcela přecházejí 

k jazyku majoritního obyvatelstva. 

(Šebková, H., Žlnayová E„ 2001, Elšík. V. : Romština jako cizí jazyk. Cizí jazyky CZ. 

č. 1, 2000/01, roč. 44, s. 7 - 9) 

Romština je jazykem syntetickým (gramaticky rozlišuje slova a tvary 

zastoupené v jednom slově), sufixálním (využívá ve slovotvorné a morťologické 

struktuře romského jména a slovesa pádové, osobní a slovotvorné přípony) a flexivním 

(najeden gramatický morfém se může vázat více gramatických významů). 

(Kamiš, 1999) 

„Zvláštností romštiny je. že není ovlivňována stálým okolím. Migrační povaha 

jazyka způsobuje, že bývá ovlivňován určitým substrátem jen dočasně. Základní 

struktura romštiny jako novoindického jazyka nebyla podstatně narušena. Větší změny 

nastaly v oblasti lexikální, ale i tu se zachovává indické jádro." 

( Kostič in: Húbschmannová. Romano džaniben. Praha 1994. s. 42 zkráceno) 

1.1 PŮVOD ROMSKÉHO JAZYKA 

Romský jazyk vychází z nářečí blízkých sanskrtu, patří do indoíránské větve a 

řadíme ho mezi jazyky indoevropské. Romský jazyk obsahuje společné prvky mnoha 

severoindických jazyků, hindštiny, nepálštiny a pandžábštiny. V roce 1763 potvrdil 
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Maďar István Valyi indický původ romského jazyka na základě porovnání romských a 

indických slov. 

Předkové dnešních Romů měli v Indii svou specifickou řeč. oddělující je od 

okolního obyvatelstva. Po odchodu z Indie se z romštiny stával pomalu specifický 

jazyk. Po rozpadu Byzantské říše v 15. stol. a rozchodu různých rodů do rozličných 

částí světa nastal rozchod jednotlivých nářečí. Jednotlivé skupiny jsou pod vlivem 

majoritních jazyků. Je velmi těžké dialekty romštiny klasifikovat, protože je nemůžeme 

teritoriálně ohraničit. 

(Liégeois. 1995. Červenka. J.: Romština v běhu staletí. Grand Biblio. č. 11. 2008. roč. 

2, s. 8 - 9 ) 

Na území Evropy vznikaly různé romlekty. jejichž znakem je společná slovní 

zásoba některých řeckých, rumunských a slovanských slov. Nejsilnější prvek je v jejich 

lexiku a gramatice po řeckém prvku prvek slovanský. (Kamiš. 1999) 

1.2 NÁŘEČÍ ROMSKÉHO JAZYKA 

Romština je bohatě nářečně diferencována, tvoří pravděpodobně až šedesát 

dialektů. Jednotlivé dialekty se od sebe výrazně liší a dají se dělit podle různých 

kritérií. (Fraser. 1998) 

..Dialekty romštiny můžeme rozdělit do dvojice skupin: olašské a neolašské. 

Nejrozšířenější dialekt v České republice, nazývaný ..slovenská romština", patří do 

neolašské větve, konkrétně do severocentrálních dialektů. Nejpříbuznější mu je t/.v. 

..maďarská romština", patřící do jihocentrální skupiny. Naproti tomu lovárština - u nás 

nazývaná prostě ..olaština" - je dialekt severoolašský z olašské skupiny." 

(Červenka. J.: Romština v běhu staletí. Grand Biblio. č. 11. 2008. roč. 2, s. 8 - 9) 

Všechny olašské dialekty jsou silně ovlivněny rumunštinou. Patří mezi ně 

například ..ruská" kalderaština. ..rumunská" kalderaština . ..srbská" kalderaština a 

dialekt mačvano v USA. Zhruba dvě pětiny jejich slovní zásoby tvoří rumunská slova. 

(Fraser. 1998) 
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..Olašské dialekty převzaly z rumunštiny i některé jazykové konstrukce, jako 

například koncovku množného čísla uri/uria u vypůjčených podstatných jmen a 

rumunskou vazbu mai, jíž nahrazují romské koncovky. Neolašské dialekty si nejsou 

zdaleka tak blízké jako dialekty olašské." (Fraser, 1998, s. 252) 

..Neolašskými dialekty se hovoří po celé Evropě - od Ruska, baltských republik 

a Ukrajiny až po Velkou Británii a Pyrenejský poloostrov. Velké množství těchto 

dialektů najdeme rovněž na Balkáně." (Fraser, 1998. s. 252) 

..Sinština pak patří rovněž mezi neolašské dialekty, ovšem do skupiny 

sintomanušské." 

(Červenka, J.: Romština v běhu staletí, Grand Biblio, č. 11, 2008. roč. 2. s. 8 - 9) 

Dialekti Sintů - Sintí piemontesi a Sintí lombardy (severoitalské) se od 

ostatních liší jak fonologií, tak slovní zásobou. Podle Frasera lze dialekt Sintí lombardy 

dále dělit do tří, velmi blízkých skupin: dialekty, jimiž se hovoří v Německu, 

Nizozemsku a Alsasku, dialekty, jimiž se hovoří ve Francii, a dialekty, jimiž se hovoří 

v Benátkách, Štýrsku a Maďarsku. 

„V českých zemích mluvila větší část původních Romů českým a moravským 

dialektem severocentrální nářeční skupiny. V pohraničí pobývali Sintové a roztroušeně 

po celém českém území žilo zřejmě i několik skupinek olašských Romů." 

(Šebková, H.. Žlnayová E., 2001. s. 11) 

..Dnes převládají jednoznačně Romové z východního Slovenska, jejichž tradiční 

dialekt patří do severocentrální nářeční skupiny. Slovenská romština je jedním ze tří 

hlavních nářečí, jimiž hovoří Romové na území České a Slovenské republiky. 

Slovenskou romštinou mluví zhruba 70-80% romského obyvatelstva na celém území 

Slovenska i v celé České republice." (Šebková, H.. Žlnayová E., 2001, s. 11) 
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..Jihocentrálním dialektem hovoří v České republice asi jen 5 - 10 % Romů. 

Olašskými dialekty mluví okolo 20 tisíc Romů. tj. asi 10 % všech Romů u nás. 

Jednotlivci ze skupiny Sintů a původních českých a moravských Romů, kteří přežili 

nacistickou genocidu, se buď jazykově asimilovali, nebo adaptovali na 

východoslovenský dialekt." 

(Elšík. V.: Romština jako cizí jazyk. Cizí jazyky CZ, č. 1, 2000/01. s. Roč. 44. 7 - 9 ) 

1.3 MLUVNICE ROMSKÉHO JAZYKA 

V této kapitole čerpáme z Nástinu mluvnice slovenské romštiny od Hany 

Šebkové a Edity Žlnayové a z Češtiny a romštiny v českých zemích od Karla Kamiše. 

Popisujeme zde základní mluvnické jevy vyskytující se v romském jazyce. 

Závazná písemná norma slovenské romštiny byla přijata v roce 1971 jazykovou 

komisí při tehdy existujícím Svazu Cikánů-Romů. Vycházelo se z. pravopisných 

zvyklostí češtiny a slovenštiny a byla přijata česká (slovenská) abeceda včetně 

diakritických znamének. 

1.3.1 Romská abeceda a pravopis slovenské romštiny 

Romská abeceda nemá grafémy: č. q, ř, x, y. Protože v ní chybí písmena y a 

é, měkké hlásky ď. ť, ň, /' se vždy označují háčkem, a to i před / a e. Tvrdé hlásky d, /, 

n, l se před / vyslovují tvrdě. Slabičná délka se neoznačuje. V romské abecedě najdeme 

navíc zdvojené hlásky: čh, dz, dž, kh, ph, th. 

1.3.2 Romské hlásky a slovosled 

Romština má pět samohlásek - a e i o u. Mohou být i dlouhé. Jejich délka se 

váže na přízvuk. Není významotvorná. Následují-li po sobě slova, z nichž jedno končí 

samohláskou a druhé samohláskou začíná, dochází k vázání, jedna samohláska odpadá 

a obě slova se vysloví jako jeden celek. 

12 



Romština má poměrně volný slovosled, v některých případech je však 

významotvorný. Východisko výpovědi se situuje na začátek a jádro na konec věty. 

V romské větě nemusí být vyjádřena spona - hifnj - je. 

1.3.3 Morfologické kategorie jmen a sloves 

1.3.3.1 Podstatná a přídavná jména 

Romština dělí jmenné slovní druhy do tří skupin. První skupinu tvoří jména 

koncovková, druhou bezkoncovková. Představují je slova původní - indická a tzv. staré 

výpůjčky (z perštiny. arménštiny. řečtiny). Třetí skupinu tvoří slova přejatá ze srbštiny. 

rumunštiny, maďarštiny, slovenštiny, polštiny, ukrajinštiny, němčiny, češtiny... 

Všechny jmenné slovní druhy rozlišují kategorie - jmenný rod. číslo, pád a člen. 

Romština má dva rody, mužský a ženský. Nepoužívá rod střední. O je koncovka 

nepřejatých jmen a zájmen mužského rodu a - / rodu ženského. Mužské koncovky 

přejatých podstatných jmen jsou os. -is, -as, -us. ženská koncovka přejatých 

podstatných jmen je -a. Člen mužský je o. člen ženský e. Romština nemá člen určitý. 

Stejně jako čeština má romština číslo jednotné a číslo množné. Romština však 

nemá podstatná jména hromadná, která mají v češtině pouze tvary čísla jednotného. 

Tyto pojmy vyjadřuje romština číslem množným podstatných jmen: kaši (strom) 

kasta (stromy i dříví) 

bur (keř) - bura (keře i křoví). 

Podstatná jména látková mají většinou jen tvary jednotného čísla. Užitím čísla 

množného se mění jejich lexikální význam: paňi (voda) - o pana (množství vody. 

povodeň, záplava, jiv sníh), o jiv (sníh) - o jíva (množství sněhu, závěje). 

U některých podstatných jmen dochází v množném čísle k rozšíření významu: o 

dad (otec) - o dada (otcové, ale i předkové), o kher (dům) - o khera (domy, ale i 

vícepokojový byt. 
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Tvoření i funkce jednotlivých pádů se v romštině od češtiny liší. V nominativu 

jmenných slovních druhů původních koncovkových jsou rodové koncovky u 

podstatných jmen v jednotném čísle rodu mužského - o a ženského -7 . v množném 

čísle rodu mužského -e a ženského - 'a (životná též - i/a). Například: o raklo 

(neromský chlapec) - nikle (neromští chlapci, e rak li (neromská dívka) 

rak'la/rakl'ija (neromské dívky). U přídavných jmen a zájmen jsou koncovky 

v nominativu rodu mužského stejné jako koncovky podstatných jmen v prvním pádě. IJ 

rodu ženského je v množném čísle koncovka -e. Před ženskou koncovkou - i. dochází 

k měkčení souhlásek d. t. n. 1: cikňi (malá), somnakuňi (zlatá). Rod přídavného jména 

se shoduje s rodem podstatného jména, ke kterému se vztahuje. 

V nominativu jmenných slovních druhů původních bezkoncovkových 

v množném čísle, přejímají podstatná jména bezkoncovková koncovku - a. před níž 

dochází v rodě ženském k měkčení souhlásek d. I, n. I : phral (bratr) - phrala (bratři), 

phen (sestra) - pheňa (sestry). Přídavná jména a zájména zůstávají i v množném čísle 

beze změny. 

Podstatná jména přejatá užívají v nominativu rodu mužského čísla jednotného 

koncovky: - os, is, as, us a v množném čísle koncovky / nebo a. Například: foros 

(město) - fara (města), char'las (kovář) - charťti (kováři). Ženský rod má v jednotném 

čísle koncovku - a a v množném čísle koncovku /': učitelka (učitelka) - učiťelki 

(učitelky). 

1.3.3.2 Zájmena 

Romská ukazovací zájmena rozlišují tři stupně vzdálenosti: 

Nejbližší vzdálenost: 
sg-

m. ocla - tento 

pl. 

ola/ole - tito 

f. odi/oja - tato ola/ole - tyto 
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Větší (střední vzdálenost): 

co 

m. ada - onen 

f. adi/aja - tamta 

pl. 

ala/ale - tamti 

ala/ale - tamty 

Největší vzdálenost 

sg-

m. oka- onen 

f. oki - ona 

pl. 

okala/okale - oni 

okala/okale - ony 

Zájmena tázací - ko? (kdo?) a so? (co?) nerozlišují mluvnický rod ani číslo. 

Tázací zájmeno savo? (jaký) se mění podle rodu a čísla jako ostatní původní 

koncovkové= jmenné slovní druhy. 

Zájmena vztažná jsou so nebo kaj. řidčeji savo. 

Zájmena neurčitá se odvozují od tázacích zájmen a zájmenných příslovcí 

předponami vare-, dare-, choč-, makar-. Např. varekana (někdy, kdysi), dareso (něco). 

Záporná zájmena a zájmenná příslovce se v romštině odvozují od tázacích 

zájmen a zájmenných příslovcí předponou ňi-. Např. ňiko (nikdo), ňisavo (nijaký, 

žádný). 

v 

1.3.3.3 Číslovky 

Číslovky od jedné do desíti: 

jekh, duj. trin. štar. pandž. šov, efta. ochto, eňa. deš 

Číslovky od jedenácti do dvaceti: 

dešujekh. dešuduj. dešutrin. dešuštar, dešupandž, dešušov. dešefta. dešochto. dešeňa. 

Desítky: deš. bis. tr(i)anda. saranda. penda, šov(v)ardeš. eftavardeš. 

ochtovardeš. eňavardeš 
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Sto: šel. tisíc:, ezero.s tišic, milion: milijonos 

K číslovce bis se jednotky připojují spojkami u, the nebo t(h)aj. K desítkám od 

30 do 100 se připojují jednotky spojkami the nebo t(h)aj. 

Nejběžnější číslovky neurčité jsou: čepo, čino, čulo. čuno, frima, sikru, bila 

(málo), keci(k) (kolik, jak dlouho), qjci(k) (tolik, tak dlouho). 

1.3.3.4 Slovesa 

Romská slovesa dělíme do tří tříd. Příslušnost slovesa k té které třídě poznáme 

podle zakončení třetí osoby čísla jednotného. Přítomný čas se tvoří od kmene 

přítomného, rozkazovací způsob sloves I. a II. třídy se rovná kmeni přítomnému. 

V běžném hovoru se vzhledem k vyjádření kategorie osoby slovesným tvarem, stejně 

jako v češtině, neužívá osobních zájmen. Romština nepoužívá slovíčko prosím, prosbu 

vyjadřují Romové mimoslovně, anebo příslovcem ča - jen. Např.: Av ča arde! (Pojď 

sem, prosím!) 

I. třída II. třída 

1. sg. me ker - av 1. pl. amen ker -as 1. sg. me paťa - v 1. pl. amen paťa - s 

2. sg. tu ker - es 2. pl. tumen ker-en 2. sg. tu paťa - s 2. pl. tumen paťa - n 

3. sg.jov ker - el 3. pl. jon ker - en 3. sg. jov paťa -1 3. pl. jon paťa - n 

1.3.4 Neohebné slovní druhy 

1.3.4.1 Příslovce 

Romská příslovce dělíme do šesti skupin: 

1) neodvozená. odpovídající na otázky jak? (kde?, kam?), kana (kdy?): but 

(hodně, dlouho), čirla (kdysi, dříve) 

2) odvozená, odpovídající na otázky kaj? (kde?, kam?), kana? (kdy?): tel (pod), 

angle (před. vpředu, dopředu) 

3) odvozená, odpovídající na otázku khatar? (odkud?): telal (zdola), kheral (z 

domova) 
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4) odvozená od původních přídavných jmen příponou - es: phar es (těžko, 

stěží, nesnadno), šukar es (hezky, pěkně) 

5) odvozená od přejatých přídavných jmen příponou ones: peš ones (pěšky), 

smutn - ones (smutně) 

6) odvozená od přejatých přídavných jmen označujících národnost příponou 

a: čechik - a (česky), ungrk - a (maďarsky) 

Třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí se tvoří od druhého stupně. 

1.3.4.2 Předložky 

Romské předložky dělíme podle původu na starší (primární) - např.: andul (z). 

andre (v. do), angle (před) a na mladší (sekundární) - např.: hes (bez), okrem (kromě), 

dives (po celý den). 

1.3.4.3 Spojky 

Nejdůležitější romské podřadící spojky jsou kaj (že) - např.: Paťav, kaj... 

(Myslím, že. . .) a te (jestliže, když) - např.: Te o papus nane sasto... (Jestliže, když 

není dědeček zdravý...) 

v 
1.3.4.4 Částice 

Romština používá částice te a mi: Te delas o Del! (Kéž by dal bůh), Mi džal hel! 

(Ať jde pryč!). České tak se může vyjádřit slovy: avka. ajso. ajci, ta. Romština nemá 

modální sloveso moci/moct, vyjadřuje ho částicemi: saj (moci) a našťi(k) (nemoci). 

Např.: Saj soves. (Můžeš spát.). Našťi gil'ahavas. (Nemohli jsme zpívat.) 

1.3.4.5 Citoslovce 

Romské citoslovce dělíme do tří skupin: 

1) citoslovce vyjadřující nálady, city a vůli mluvčího: Jaj. lemaďom o šero! (Ach, 

uhodil jsem se do hlavy!) 

2) citoslovce upozorňující na něco: More, ča tutu šunďol! (Je slyšet jen tebe!) 

3) citoslovce označující zvuky: Tris! (Prásk!) 
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1.3.5 Věta a souvětí 

Základ romské věty. stejně jako české, tvoří základní skladební dvojice 

podmět a přísudek. druhy romských souvětí jsou stejné jako v češtině. 

1.3.6 Grafická a zvuková stavba 

Přízvuk stojí obvykle na předposlední slabice fonetického celku, kterým může 

být bud" jedno lexikální slovo, nebo spojení slova lexikálního se slovy gramatickými. 

Výjimku tvoří troj- a víceslabičné tvary jmen (genitivní tvary a zejména 

přivlastňovací), kde přízvuk stojí na třetí slabice od konce. Romský pravopis je velmi 

blízký svému fonetickému obrazu. Větná intonace romštiny je výraznější než v češtině, 

což je dáno větší různorodostí samohláskových délek a přízvuku. větším 

temperamentem Romů a také tím. že romština je převážně jazykem mluveným. 

1.3.7 Současný slovotvorný systém 

Slovní zásoba romštiny staví na romikách. slovech vlastních, respektujících 

původní etymologii historických kořenů. Vedle romik obsahuje neromika, výpůjčky 

z jiných jazyků. Romik se vyskytuje v romštině více než neromik. Neromika postupně 

nahrazují stará romika. která často už mladá generace Romů ani nezná. Přejatým 

slovům ze slovenštiny se říká slovakoremika. z češtiny bohemoromika. 
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2 RODNÝ JAZYK ROMŮ 

Pro Roma znamená jeho jazyk vědomí sounáležitosti se svou skupinou, 

v kontaktu s jinými Romy je použití jazyka vyjádřením blízkosti. Jazyk se stává 

prvkem jeho identity. Jazykem se liší od svého často nepřátelského okolí, může se jím 

dorozumívat, aniž by mu ostatní ..gadžové" rozuměli. (Liégeois. 1995) 

Na východním a středním Slovensku žijí usedle slovenští Romové nejméně tři 

staletí. Většina z nich žila v osadách vzdálených několik kilometrů od slovenských 

obcí. Živili se tradičními řemesly: hudbou, košíkářstvím. kovářstvím. vykonávali 

sezónní práce na polích, vypomáhali sedlákům. Romština byla jejich základním 

dorozumívacím prostředkem. K jejímu uchování přispívala romská velkorodina, kde 

každý měl svou funkci, vymezené místo a úlohu. Po druhé světové válce nebylo na 

Slovensku dostatek pracovních příležitostí, a tak přicházeli Romové za prací do Cech. 

Pracovali ve velkoměstech často jako nekvalifikovaná pomocná síla. Nastával rozpad 

romských velkorodin, které tak ztrácely svou výrobně-ekonomickou úlohu. Docházelo 

k oslabování kontaktů v rámci velkorodiny a narůstaly kontakty mezi Romy z různých 

lokalit Slovenska. Stíraly se rozdíly mezi jednotlivými romskými dialekty a vznikala 

..obecná" romština. S přibývajícími kontakty s Neromy ztrácela romština svou 

výlučnost při komunikaci v rámci skupiny. Příslušníci druhé generace, na rozdíl od 

příslušníků první generace, přistěhovaných Romů užívají mezi sebou romštiny jen 

výlučně, ovládají ji spíše pasivně. Příslušníci třetí generace romsky obvykle neumí. 

Často však neovládají pořádně ani češtinu. (Šebková. 1995) 

2.1 ROMSKÝ JAZYK V EVROPSKÉ CHARTĚ PRO REGIONÁLNÍ A 

MENŠINOVÉ JAZYKY 

Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky byla vydaná Radou Evropy 

v roce 1992. a v roce 1998 nabyla účinnosti v zemích, které ji ratifikovaly. Česká 

republika ji podepsala v roce 2000. Mezi regionální a menšinové jazyky v České 

republice patří slovenština, polština, němčina a romština. Minority mají právo na 

vlastní jazyk a vlastní kulturu. (Šotolová. 2008) 
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..Evropská charta zavazuje státy k přijetí opatření na ochranu menšinových 

jazyků a na ochranu práva občanů tyto jazyky užívat. Státy, vázané touto chartou, mají 

umožnit užívání chartou chráněných jazyků např. při styku s úřady, ve školách a 

v médiích. 

Rozlišují se dva druhy chráněných jazyků: regionální (svázané s konkrétní částí 

území daného státu) a neteritoriální." (www.wikipedia.cz) 

Romština patří mezi menšinové neteritoriální jazyky. 

2.2 ŘEČOVÁ VÝCHOVA DĚTÍ V ROMSKÉ RODINĚ 

..Jazyk a řeč mají zcela zásadní význam v procesu socializace dítěte v raném 

dětství." (Kamiš. 1999, s. 108) 

..Prvotní řečová a jazyková zkušenost raného dětství (vázaná na rodinné 

prostředí) se stává rozhodující pro další sociální růst dítěte." (Kamiš. 1999. s. 108) 

„Romové mají výrazně vyvinutý smysl pro nonverbální komunikaci a empatii, 

dorozumívají se prostřednictvím mimiky, gestiky, haptiky, posunky. Dokáží velmi 

dobře číst z řeči očí a pohledů, což v dětském věku nepřispívá k rozvoji verbální řeči. 

Je to důsledek toho, že romské matky od malička k dětem méně mluví, ale o to více se 

s nimi mazlí a hladí je..." (Horňák, 2005, s. 77) 

„Romská matka svému dítěti rozumí i beze slov a jeho slovní projev 

nekoriguje." (Horňák, 2005. s. 77) 

V mnohých romských rodinách s dětmi nekomunikují v rodné řeči, a to 

z důvodu, aby neměly jazykové problémy ve škole. Převládá však situace, že romské 

děti neumí dokonale ani romštinu, ani jazyk majoritního obyvatelstva. V důsledku toho 

dochází k deformování obou jazyků. Výsledkem jazykových deformací je obojstranné 

nedokonalé ovládání výslovnosti, deformování základních pravidel gramatiky, celkové 
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narušení struktury jazyka i nedostatečná slovní zásoba. To se v konečném důsledku 

přenáší negativně do rozvoje systému výchovy a vzdělávání romských dětí už 

nástupem do základní školy." 

(Bellová in: Rómské etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov, s. 188) 

„Romština je v českém prostředí stále více vytlačována jako mateřský jazyk a 

nahrazována nezvládnutou, pojmově chudou a špatně strukturovanou češtinou." 

(Žlnayová in: Říčan P., S Romy žít budeme - jde o to jak, Praha 1998. s. 40) 

2.3 BILINGVISMUS ROMŮ 

Romové přicházeli po druhé světové válce ze Slovenska za prací do Cech, kde 

jejich mateřský jazyk, romština, postupně upadal. Aby se dorozuměli s majoritním 

obyvatelstvem a vlivem asimilačních tlaků z 60. let. přestávali mluvit svou mateřštinou. 

Od násilného rozpuštění Svazu Cikánů-Romů v roce 1973. až do listopadu 1989, se 

romsky mluvit zakazovalo, romský jazyk se neobjevoval ve vzdělávacích prostředcích 

ani ve školách. Po listopadu 1989 byla romština uznána jako plnohodnotný jazyk a 

začleněna do Evropské charty regionálních a menšinových jazyků. 

V České republice žijí Romové, kteří mluví dobře romsky i česky, dále 

Romové, kteří mluví dobře (nebo méně dobře) romsky, ale jejich etnolekt je zdrojem 

posměchu. Třetí skupinu tvoří Romové, kteří umějí romsky pasivně a někteří z nich 

mluví dobře česky, mnozí mluví etnolektem češtiny. Do čtvrté skupiny se řadí Romové, 

kteří romsky neumějí, jejich čeština je přesto romštinou ovlivněna, protože je česky 

učili rodiče, kteří sami češtinu dokonale neovládali. Do poslední, páté skupiny patří 

Romové, kteří romsky neumějí, a podle jejich vyjadřování v češtině by nikdo nepoznal, 

že jsou Romové. (Šebková in: Balvín, Romové a pedagogika. Ústí nad Labem 2000) 

Dle Hany Šebkové je na romistech. aby zjistili, jaké procento Romů romsky 

běžně mluví, pro kolik z nich je romština mateřským jazykem a jak se tento jazyk 

v českém prostředí vyvíjí. 
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2.4 JAZYKOVÁ BARIÉRA ROMSKÝCH ŽÁKŮ 

Balabánová tvrdí, že nejvýraznějším činitelem ovlivňujícím vstup dítěte do 

školy a jeho úspěšný start ve škole je řeč. Děti. které pocházejí z bohatého řečového 

prostředí, mají oproti dětem z chudého řečového prostředí obrovskou výhodu. 

..Některé děti z nepodnětného řečového prostředí bývají hodnoceny jako méně 

nadané. Mohou se jevit i jako agresivnější, protože jim chybí řečová způsobilost, která 

by jim umožňovala vhodněji navazovat vztahy k lidem a vyjadřovat své pocity slovně. 

Vysoké procento romských dětí vstupujících do 1. ročníku základní školy neovládá řeč 

školy..." 

(Portik in: Rómské etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov. 2001. s. 25-28) 

V 1. ročníku základní školy zažívají romští žáci často verbální šok. který 

spočívá v tom, že nerozumí jazyku spisovné češtiny a nechápou tedy úkoly, které jsou 

po nich požadovány. (Kamiš. 1999) 

„Neúspěšnost romských žáků v podmínkách základní školy je podmíněna 

jazykovou bariérou. Jazyková příprava romských dětí před vstupem do školy není 

téměř žádná, zvlášť v případech, kde nenavštěvuje dítě mateřskou školu.. ." 

V důsledku rychlého školního tempa se jazyková bariéra dětí prohlubuje. 

Dítě. které ztrácí kontakt s učitelem, protože mu nerozumí, se přestane brzy zajímat o 

školní práci. Motorický neklid, nesoustředěnost a kázeňské problémy u těchto dětí 

bývají často učitelem mylně považovány za vývojovou poruchu typu LMD. Ve 

skutečnosti jsou tyto projevy důsledkem toho, že dítě dávno ztratilo „nit" s učitelem i se 

třídou a chce na sebe. přiměřeně svému temperamentu, upozornit..." 

(Balabánová. 1995. s. 12) 

Proto se zřizují přípravné třídy, které pomohou romskému dítěti nenásilnou 

formou rozvinout jeho slovní zásobu a souvislé vyjadřování v majoritním jazyce. 

Přitom dávají učitelé přípravných ročníků dětem prostřednictvím romských asistentů 

prostor pro rozvoj jejich romipen - romství. Napomáhají tak ke zdravému sebevědomí a 

sebeuvědomění romských žáků. 
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3 VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH 

„Love íutar žqj čoren. ale so džanes, niko Hilar na lela. " 

..Peníze ti můžou ukradnout, ale to, co ses naučil, ti nikdo nevezme." 

(Valachové a kol.. 2002. s. 15) 

..Běžné předsudky o Romech hovoří, že si neváží vzdělání. Jednak ho považují 

za zbytečné a jednak za velmi těžké, namáhavé.. ." (Valachová a kol.. 2002. s. 15) 

„Vedle rodiny je následně škola druhou nejvýznamnější institucí, která se podílí 

na socializaci dítěte-žáka." (Kamiš. 1999, s. 109) 

„Aby mohlo být dítě ve škole úspěšné, musí ji nejprve přijmout za svou. Škola 

by měla být pro dítě místem, kam rádo chodí, kde se dobře cítí." 

(Balabánová, 1995. s. 4) 

Třetí bod ze závěru výsledků výzkumu vzdělávání Romů a jejich multikulturní 

koexistence zněl: „Z celého množství problémů a těžkostí, které mají učitelé romských 

dětí, naši respondenti podle frekvence odpovědí zvýraznili nezájem rodičů romských 

dětí o vzdělání svých dětí a špatnou spolupráci s nimi. Dále je trápí a efektivnost práce 

snižuje malá docházka romských dětí do školy, nedostatek pomůcek, nezájem 

romských dětí o vzdělání a jejich nedisciplinovanost, živost, neslušné chování." 

(Valachová a kol., 2002, s. 60) 

V minulých padesáti letech byla ve školách potlačována osobnost romského 

žáka. bohužel je tomu tak na některých školách dodnes. Hovořilo se o tzv. „romském 

problému". Žáci. kteří se neuměli přizpůsobit požadavkům základních škol. byli 

posíláni do škol zvláštních a vzděláváni tak spolu s mentálně retardovanými vrstevníky. 

Po absolvování zvláštní školy mohli těžko pokračovat v dalším studiu nebo se uplatnit 

na trhu práce. A tak vzniká začarovaný kruh. Mnohé romské matky své děti raději 
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dávají do zvláštních škol. protože se tam jejich dětem nikdo neposmívá a nejsou na ně 

kladeny tak vysoké nároky jako na základní škole. (Balabánová, 1995) 

Dítě se bude cítit dobře zejména ve třídě, kde bude učitel, který mu bude 

rozumět, který bude schopen vychovávat dítě tak. aby byly ve výchovně-vzdělávacím 

procesu zastoupeny obě dvě kultury: romská i neromská. Učitel, který bude mít přehled 

o sociální struktuře romského etnika, znalosti v oblasti jazyka, kultury a historie Romů 

a povědomí o sociálním zázemí žáků. 

3.1 POJMOVÝ SVĚT ŽÁKŮ VSTUPUJÍCÍCH DO PRVNÍCH TŘÍD 

V této kapitole převážně čerpáme ze sumarizace pojmů paní učitelky Kateřiny 

Kluzákové, která má dlouholetou praxi s výukou romských dětí. (Žlnayová. 1995) 

Romské dítě vstupující do první třídy je mnohdy vybaveno odlišnou slovní 

zásobou než jeho neromští spolužáci. Některé pojmy z domova nezná, protože se 

v romštině nepoužívají. Dnes však většinou vyrůstá dítě v bilingvním jazykovém 

prostředí nebo v prostředí romského etnolektu češtiny, který může být na různé úrovni. 

Pro výborné zvládnutí majoritního jazyka není důležité mluvit na romské dítě od 

narození pouze češtinou, jak se v minulosti prosazovalo. Důležité je, aby byl mateřský 

jazyk, kterým se na dítě mluví, pojmově bohatý, správně jazykově strukturovaný a 

zažitý v nejvhodnějším věkovém období. Pokud dítě dobře zvládne svůj mateřský 

jazyk, klidně tedy jazyk romský, bude v budoucnu schopno lépe využít své jazykové 

schopnosti k naučení cizích jazyků, například češtiny. Mimo jiné s rozvojem mateřské 

řeči se rozvíjí intelekt dítěte. Často se ovšem stává, že dítě neovládá dobře ani jazyk 

český a ani jazyk romský. Proto je důležité, aby měl učitel přehled o tom. z jakého 

sociálního prostředí dítě pochází, aby snáze porozuměl chybám dítěte a mohl věnovat 

dostatečnou pozornost jejich odstraňování. 

Romština nemá ekvivalent pro slova pán. paní v českém významu. Když mluví 

romské děti česky, oslovují nejčastěji romské dospělé osoby teto. strejdo. Výrazy pán, 

paní, které se začínají postupně užívat, se užívají výhradně pro Neromy. 
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Slovo kamarád rovněž v tradiční romské slovní zásobě nenajdeme. V romské 

komunitě si všichni pomáhali a stáli při sobě. tak jako to dělají kamarádi. Buďto se v ní 

používaly termíny pro rodinné vztahy, a tam. kde vztahy přesahovaly širokou rodinu, se 

používaly přezdívky. Slovo kamarád tedy nebylo třeba. Dnes slouží slovo kamarád spíš 

pro označení vztahu k Neromům. kde mít kamaráda Neroma je otázkou prestiže. 

Další slova, která nemají romské ekvivalenty, jsou slova tzv. školního ..slangu"'. 

Žák - žákyně, učitel - učitelka, ředitel - ředitelka, vychovatel - vychovatelka, školník 

- školnice, uklizečka, hospodářka. kuchařka. Tato slova v romštině dříve neexistovala, 

s postupující školní docházkou je přejímala a opatřovala romskými koncovkami pro 

přejatá slova: o učitefis - e učiteíka, o raditel'is e riaditeíka. 

Nadřazený pojem zvěř romština dříve neměla. Dnes ale běžně užívá výpůjčky e 

džvirina/žvirina. Vlastní nebo přejatá slova pak má pro jednotlivé druhy zvěře. 

Například: o rikono, o graj, o mačho, o halo, o čiriklo, o bakro - pes. kůň, ryba, prase, 

pták, beran. V případě drůbeže může dojít snadno k nedorozumění, protože slepice se 

řekne romsky e kachni a kachna e kačku. Jména mláďat se v romštině tvoří pomocí 

přídavného jména malý - cikno a jménem dospělého zvířete. 

Když přijde poprvé romské dítě do školy, setkává se často s věcmi, které nikdy 

v životě nevidělo, a je z toho zmatené. Najednou neumí všechny ty věci pojmenovat, a 

to ani romsky, protože mnohá slova z oblasti školního ..slangu" romský ekvivalent 

nemají. V tradiční romské zásobě například neexistují výrazy, jako schody, schodiště, 

chodba, poschodí, patro, přízemí, školní budova, škola, třída, jídelna, družina, kabinet, 

ředitelna, sborovna, šatna, kancelář, tabule, nástěnka, učebnice, taška, kniha, pastelky, 

nůžky. guma. pero... 

Romština většinou nepoužívá nadřazených pojmů, a tak se může stát, že dítě 

zezačátku nerozumí takovým pojmům, jako třeba pomůcky, pečivo, rodiče, cvičební 

úbor. 
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Slovesům vyjadřujícím běžné činností by mělo romské dítě rozumět. Může pro 

ně být ale obtížné volit z širší nabídky českých sloves s úžeji vymezeným významem. 

Přídavná jména jsou užívána v romštině podobně jako v češtině. 1 lojně užívané 

je v romštině přídavné jméno baro - velký. Toto přídavné jméno má hned několik 

významů: 

..1. velký: baro kher - velký dům 

2. dlouhý: bare bala - dlouhé vlasy, baro drom - dlouhá cesta 

3. hluboký: baro pani - hluboká voda, baro veš - hluboký les 

4. vysoký: bari čar - vysoká tráva, bari škola - vysoká škola" 

(Žlnayová, 1995. str. 14) 

Příslovce a předložky 

Odlišná je i frazeologie: baro jevená - tuhá zima (vrchol zimního období), baro 

ňilaj - parné léto (vrchol letního období), baro ďives - bílý den. pokročilá denní doba. 

bari rat - hluboká noc, baro phral - nejstarší bratr. 

Baro může mít navíc i funkci příslovce - velmi, velice, mnoho (baro lačho manuš -

velmi dobrý člověk)." (Žlnayová. 1995. str. 14) 

Jak je to s příslovci a předložkami? V romštně výraz jak. znamená kde a 

zároveň kam. Například tele znamená dole i dolů a upře nahoře i nahoru. 

..Tento jev se projevuje i u místních předložek, kde ke/kije znamená k (na 

otázku kam?) i u (na otázku kde?), anáre znamená do (na otázku kam?) i v (na otázku 

kde?). V češtině tedy může romský žák tyto předložky zaměňovat. Romský žák rovněž 

může chybně užívat českých příslovcí místa a času. protože romština mezi nimi 

nerozlišuje." 

(Žlnayová, 1995. str. 15) 
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3.2 ŠKOLA A RODIČE 

Romská rodina je dodnes početná, udržuje patriarchální ráz. Je zvyklá 

rozhodovat společně. Rodiče mají často strach, že se dítě vzděláním rodině odcizí, a tak 

nezajišťují pravidelnou školní docházku dítěte. (Navrátil. Mattioli. 2001) 

Romští rodiče vnímají většinou školu jako represivní instituci. Někteří z nich 

tam své děti nechtějí posílat, protože nechápou, k čemu jejich dítěti bude umět číst a 

psát. Navíc se bojí, aby se jejich dětem „bílí" nesmáli. Do školy jsou často zváni, až 

když je s jejich dítětem nějaký problém a učitelé s nimi jednají spatra. Proto se často 

stává, že romští rodiče nechávají své děti doma. místo aby je posílali do školy. 

(Žlnayová, 1995) 

..Je třeba zdůraznit, že děti velmi ovlivňují rodiče při vytváření postoje vůči 

škole. Tato úloha se často podceňovala a zapomínalo se na ni. Když rodiče vidí. že jsou 

jejich děti ve škole respektované, že jsou tam šťastné, jejich postoj se možná radikálně 

zlepší." (Liégeois, 1995. s. 191) 

Škola by si měla v prvé řadě získat důvěru rodičů a jednat s rodiči jako se sobě 

rovnými. Vždy by měla jednat s rodiči s úctou. (Žlnayová, 1995) 

3.3 VYUŽITÍ ROMSKÉHO JAZYKA K UPEVNĚNÍ SEBEVĚDOMÍ ŽÁKŮ 

Jedním ze základních znaků národní identity je jazyk. Existují stovky romských 

pohádek a písní přenášených z generace na generaci. 

Romský jazyk se v České republice bohužel na žádné základní škole neučí. 

Jednak není o jeho výuku dostatečný zájem, nejsou ani učitelé, kteří by ho byli schopni 

„Porovnáme-li řeč starých a mladých Romů. vidíme, kolik ..romských" slov se 

z romštiny vytratilo. V českých zemích převládá dvojjazyčnost, řada dětí umí romsky 

už jen pasivně." (Hůbschmannová, Šebková. Žigová. 1998. s. 6. 8) 
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3.3.1 Posilování romipen u romských žáků 

..Významným nástrojem rozvoje identity romských dětí jsou jejich kulturní 

tradice." (Darák in: Rómské etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov, s. 

117) 

Jedna z nejduležitějších hodnot je pozitivní vztah učitele k romskému žákovi. 

Učitel by měl respektovat romskou kulturu. 

..Vzdělanost učitele romských dětí by měla spočívat nejenom v osvojených 

poznatcích o romské kultuře, ale i ve schopnosti a umění motivovat romského žáka 

k tvorbě v intencích romské kultury, která svými cíli směřuje i k nalézání smyslu života 

a prosazování obecně platných lidských hodnot." (Balvín. J„ 2000. s. 45) 

Každý člověk potřebuje osobní identitu. Znamená to vědět, jaký jsem, kam 

patřím, čemu věřím. Patří k ní city jako hrdost a oddanost. Národní identita pak může 

být velkou oporou osobní identity. Proto je nutné posilovat u romských žáků jejich 

romipen. jejich identitu, jejich romství. (Říčan, 1998) 

Romské děti jsou výtvarně, hudebně a pohybově velmi nadané. Je nanejvýše 

dobré jejich talent rozvíjet. Je vhodné tyto romské děti nenásilnou formou seznamovat 

s jejich romskou kulturou, a neustále jim tak dokazovat, že se za své romství nemusí 

stydět, ale naopak, že mohou být na svůj původ hrdi. 

„Škola je povinna prezentovat romskému žáku obsah a metody, které zastupují 

romskou kulturu jako celek, které rozvíjejí romství. tradice, kulturu. Teprve v procesu 

výchovy se může dítě a mladý člověk postupně rozhodovat, zdali bude volit asimilaci 

či emancipaci." (Balvín. 2007. s. 13) 

Záka však nikdo nemůže nutit, aby přejímal romskou kulturu, pokud to tak 

necítí. V tomto směru romského sebeuvědomění, romipen. působí kladně na romské 

žáky romský pedagogický asistent. Romští žáci by měli být vedeni tak. aby se uměli 
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sami rozhodnout, zda se integrují a zachovají svou romskou kulturu, či se asimilují a 

přikloní se ke kultuře majoritní společnosti. Výuka romského jazyka na základních 

školách by mohla jejich sebeuvědomění výrazně ulehčit. 

Koncepce romské integrace vychází z přesvědčení, že čím více se budou 

Romové cítit Romy. tím budou svobodnějšími a odpovědnějšími občany. Emancipace 

Romů by měla však vycházet z nich samých, nikoli být pouhým výsledkem vládní 

politiky. (Balvín. 2007) 

Uvádíme zde báseň Margity Reiznerové, kterou napsala v reakci na svůj objev 

romštiny jako literárního jazyka. Je to báseň plná touhy po romipen: 

Vičinav Volám 

Vičinav, Romain, Romové, volám. 

Ňiko man na sunel. nikdo mě neslyší. 

savore soven. všichni spí. 

Vičinav, Volám, 

Devla, ušťav len! Bože, probuď je! 

Phen lange. Řekni jim. 

hoj avl 'a lengero ďives. že přijde jejich den. 

kaj te roden jekh avres. ať zkusí najít jeden druhého. 

Rom Romes Rom Roma, 

kaj o vasta te sthoven ať se spojí 

jeghtene a společně 

e god'i te ušt 'aven. procitnou. 

Te avaha jekhetane, Když půjdeme pospolu. 

keraha ajso drom postavíme cestu 

pal calo svět os. napříč celým světem 

hoj amare čhave a naše děti 

pal leste džana po ní půjdou 

bachtale jileha s lehkým srdcem. 

(Romano džaniben. 2006. s. 40) 
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3.3.2 Romské literární soutěže 

Literárních soutěží pro žáky základních škol v České republice není příliš 

mnoho. Romské literární soutěže můžeme lehce spočítat na prstech jedné ruky. Přesto 

jsou velice důležité. Dávají dětem prostor vyjádřit své pocity a názory v jejich rodném 

jazyce. V některých z nich je dokonce podmínkou napsat příspěvek v romštině. Děti tak 

vidí. že romština není žádná hantýrka, jak se říkalo dříve, ale že je to krásný jazyk, 

který je nutno pěstovat, neboť krásným jazykem se rozvíjí lidská duše. 

3.3.2.1 Romano suno 

Literární a výtvarnou soutěž Romano suno vyhlásila poprvé v roce 1997 nadace 

Nová škola. Od té doby je soutěž vyhlašována každý rok vždy koncem září. Podmínkou 

účasti v literární soutěži je jazyk, kterým je příspěvek psán. a to romština. Soutěže se 

mohou zúčastnit žáci od 6 do 25 let. Po čtyřech měsících vybere porota příspěvky, 

které budou vydány v romsko - českém sborníku. Potom nastává druhá část soutěže -

výtvarná. Vítězné literární příspěvky jsou rozesílány zpátky do škol a děti (i neromské) 

je mohou ilustrovat. V červnu probíhá v Praze slavnostní vyhlášení soutěže. 

Koordinátorkou projektuje Iveta Pape. (www.romanosuno.cz) 

Pro příklad uvádíme výčet témat soutěže Romano suno z roku 2005/2006 a 

ukázky vítězných prací, které nás nejvíce oslovily: 

1) Proč jsem rád/a na světě 

2) Dopis (Je někdo na světě, komu byste rádi napsali?) 

3) Srdce. pláč. housle, člověk (pokuste se napsat báseň, ve které by byla kromě 

jiných i tato čtyři slova) 

4) Volné téma 

Soske som rado pro svetos 

Vici nav man Láďo, hin 12 berš. Hin man štar pheňa. i gen lačhi daj he dad. 

Phirav andre 4.A zvláštní škola. Igen mange kade lačhes, sam bul Roma kade andre 

škola. Sako džives phiras pro kroužky. Mukas romane gild, gildves peske, khelas, duma 

pes ke das. Aver čhavore amenge zavidzinen, hoj amenge andre škola lačhes. Mi š tes. 
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hoj som pro svetos, bo bi naprindžaravas mire eludes, mira du, mire pheňen. mira 

famel'ija ani mire kamaraden. Akana ča mangav le Devles, te del amenge vala 

famel'ijake sascipen. Sar džava avri e škola, kamav te dial te siklol. Kamavas bi te kerel 

asistent os, sar am ar i teta Červeňakova. Kaj a buč i pes mange i gen pačisaíol. Sar 

baruvava. ta me kerava vaš lake kaja buči. bo imar e teta avla phuri. Rado som, hoj 

pale tumenge šaj pisindžom. Oka berš chudl'am tumendar šukar darki. samas igen 

savore rado. 

Proč jsem rád na světě 

Jmenuju se Láďa Gábor, je mi 12 let. Mám čtyři sestry a moc hodnou maminku 

a tatínka. Chodím do 4. A zvláštní školy. Je mi tam moc dobře, je nás ve škole hodně 

Romů. Každý den chodíme do kroužků. Pouštíme si romské písničky, zpíváme si. 

tancujeme, povídáme si. Ostatní děti nám závidí, protože nás škola baví. Dobře, že 

jsem na světě, protože bych neznal svého tátu. svou mámu, své sestry, svou rodinu ani 

své kamarády. Teď se jenom modlím k Bohu. aby dal celé naší rodině zdraví. Až vyjdu 

ze školy, chci se jít učit. Rád bych pracoval jako asistent, jako naše teta Červeňáková. 

Taková práce by se mi moc líbila. Až vyrostu, tak budu tu práci dělat po ní. protože 

naše teta už bude stará. Jsem rád. že vám můžu znovu napsat. Minulý rok jsme od vás 

dostali krásné dárky, byli jsme všichni moc rádi. 

Láďa Gábor" (Romano suno 2005/2006. s. 16-17) 

Dukhal man o jito, vaš oda rovav 

Vareso nalačho keraďom u akana bi kamav oda te prikerel. 

Rovav, bo imar pes naděl oda le prikerel. 

Dukhal man ojilo, bo miro papus nasvalo a kamavas bi les ke te pomožinel. 

Na ďanav, sar leske te pomožinel u o jilo man vaš oda dukhal 

Dukhal man ojilo. bo mandar asan. hoj som Rom. 

Sunav, sar o papus bašavel pre hegeduva u rovav 

Danav, hoj som Rom. 

Rom hino taky přece manuš. 
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Jsem člověk 

Bolí mě srdce, proto pláču. 

Něco špatného jsem provedl 

a chtěl bych to napravit! 

Pláču, protože to nejde napravit. 

Bolí mě srdce, protože můj děda je nemocný. 

chci mu pomoci. 

Neumím ho uzdravit a srdce mě bolí. 

Bolí mě srdce, protože se mi často smějí, 

že jsem Rom. 

Slyším, jak děda krásně hraje na housle, 

a pláču. 

Pláču štěstím, protože vím. že jsem Rom 

a Rom je přece člověk. 

Richard Sivák. 13 let" (Romano suno 2005/2006. s. 25) 

., Sar manuš rovel, 

na kamel pes leske andre buči. 

Kamelas hi ča pre lavuta te bašavel. 

O jilo les dukhal a kamel íe sovel. 

Sako pre leste gravčinel, 

že kerel koda so na kampe/. 

O jilo marel. manuš rovel. 

Thovel tele e lavuta, prithovel andre šparheta 

a dal andre buči. 

Když člověk pláče, 

nechce se mu do práce. 

Chtěl by jen na housle hrát. 
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srdce bolí a chce spát. 

Každý po něm huláká, 

že dělá to. co nemá. 

Srdce bije. člověk pláče. 

Položí housle, přiloží do kamen 

A odchází do práce. 

Václav Malý. 14 let" (Romano suno 2005/2006. s. 36-37) 

3.3.2.2 Literární cena Mileny Hubschmannové 

Krátce po tragické smrti Mileny Hubschmannové vyhlásilo sdružení Romea 

romskou literární soutěž pro autory všech generací, jejímž cílem je podpořit romsky 

píšící autory. 

V roce 2007 se v poezii se na prvním místě umístila Iva Vyskočilová (roč. 

1983) 

So me džanav? Co já vím? 

Léto zemřelo. O ňiluj mulu, 

pr 'aver berš 

nevo ul 'ola. 

příští rok 

nové se narodí. 

al 'e so amenca ela? 

sar te na. jak by ne. 

Ale co bude s námi? 

O je los 

čorda mandar o asaviben mi ukradl úsměv 

Podzim 

u o jevend 

mange les na diňa pale. 

Tiro kamiben, 

sar malmos. 

Tvoje láska, 

jak mlýn. 

udělala ze mě 

a zima 

mi ho nevrátí 

kerda mandar 

ciknore koloru. malinké kousíčky. 



Andre mozi 

o džene bizo 

mange asandehas. 

The me 

Sunav man 

sar andro dilino filmos 

u me som 

nalačhi herečka. 

Cítím se 

jako v hloupém filmu 

a já jsem 

špatná herečka. 

V kinč 

by se mi lidé 

určitě smáli. 

perdal o apsa. 

asav avri mandar 

I j a 

se sobě vysmívám 

skrz slzy. 

(Vyskočilová in: To nej. . . z Literární ceny Mileny Uubschmannové. Romea, o.s., 2007 

s. 12) 

3.3.2.3 Menšiny mezi námi 

Tento rok proběhl již šestý ročník literární, výtvarné a fotografické soutěže 

Menšiny mezi námi. Soutěž proběhla ve třech věkových kategoriích (do 10 let, 10-15 

let. 15-18 let). Příspěvky mohly být zasílány jak v romském, tak českém jazyce. 

Letošní témata byla: 

1. Co pro mě znamená náboženství? 

2. Moje setkání s Romy 

3. Extremismus - nebezpečí pro celou společnost? 

4. Multikulturní společnost - jak si ji představuji? 

5. Mám výjimečného kamaráda/kamarádku 

6. Holky s holkama. kluci s klukama - homosexualita mýma očima 

(www.mkc.cz, Romano Voďi. Praha. Romea. o. s.. VIL Roč.. 12/ 2009) 
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4 ROMSKÁ LITERATURA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH 

ŠKOL 

Úroveň jazyka se zvyšuje četbou literatury v daném jazyce. Existuje několik 

druhů učebnic v romském jazyce. Romskému žáku navštěvujícímu běžnou základní 

školu však zůstávají utajeny, stejně jako beletrie v romském jazyce. A právě romské 

knihy a knihy o Romech jsou pro rozvoj romipen nesmírně důležité. 

4.1 UČEBNICE PSANÉ V ROMŠTINĚ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Nakladatelství Fortuna vydalo sešit Říkadla a pohádky romským dětem a 

Zpíváme romským dětem. Pedagogická fakulta vydala pracovní sešity matematiky pro 

1 . - 3 . ročník, určené romským dětem. Ze slovenských publikací to jsou například 

..Romské rozprávky od Eleny Lackové, psané v romštině i slovenštině, a zpěvník 

padesáti nejznámějších romských písní Jána Berkyho-Mrenici ,. \'úne óda lavutári." 

(Balabánová. 1995) 

Další učebnicí pro romské děti je: Co už umím So imar džanav, od Hany 

Rufertové. Tento soubor je určen dětem přípravných tříd. Soubor je složen z 22 

celostránkových vyobrazení s tematickými okruhy jevů. které děti obklopují. 

Slabikář pro děti. které si chtějí ověřit své čtenářské dovednosti napsala Milena 

Hůbschmannová. Je v české i romské verzi, jmenuje se Amari abeceda - Naše abeceda. 

Romské dějiny se žáci základních škol mohou dozvědět z Romského dějepisu 

od Arneho B. Manna nebo z Historického kalendáře aneb Dějiny českých Romů 

v datech od Ctibora Nečase. 

Přímo pro výuku romského jazyka existuje učebnice Romani čhib. učebnice 

slovenské romštiny od Hany Šebkové a Edity Žlnayové. 
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4.2 BELETRIE V ROMŠTINĚ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Romské knihy jsou psány tak. aby je mohli číst jak dospělí, tak děti. Typické 

jsou pro romský jazyk hádanky a pohádky. Ty se v ústní podobě přechovávaly 

z generace na generaci. Pohádky - paramisa. vyprávěli výhradně muži při 

organizovaných sešlostech. V jedné chatrči se tak sešlo tolik Romu. že by ani jehla 

nespadla na zem. a povídalo se i přes noc. Jedna pohádka trvala až. několik hodin. 

Oproti tomu hádanky si mohly vypravovat i ženy. a to kdykoliv se k tomu naskytla 

příležitost. (Hubschmannová. 2003) 

Čtivá je nejen romská próza, ale i romská poezie, například básně Jana 

Horvátha. V. Oláha, M. Reiznerové. Tery Fabiánové či Anny Koptové. Domníváme se. 

že na druhém stupni základní školy už by se s romskou poezií dalo pracovat. 

Asi nejznámější knihou o Romech je kniha ..Narodila jsem se pod šťastnou 

hvězdou" od Eleny Lackové. Kniha má 270 stran a několik desítek kapitol. Některé 

názvy jsou úsměvné (Co ženské vyvedly pašerákúm. Jsi vyspělá cikánka, soudružko 

Lacková, I s pojídači psů se dá vyjít), jiné spíše k pláči (Transporty. Petič - tábor 

nucených prací. Aspoň děti aby přežily). Avšak v žádné kapitole nechybí úcta a láska 

k romství. „romipen". Autorka často užívá pro dokreslení atmosféry v textu romská 

slova, která vysvětluje ve slovníčku na konci knihy. V knize popisuje romské zvyky a 

romskou kulturu: romské rodiny, romská jídla, romskou hudbu, život Romů před a po 

druhé světové válce a za komunistů. 

Další knihou od Eleny Lackové. která je vhodná pro žáky základních škol jsou: 

..Romane paramisa - Romské pohádky." Tyto pohádky přeložilo do romštiny sedm 

Romů. každý svým dialektem. Motivy většiny pohádek jsou výhradně romské. 

Milena Hůbschmannová vydala knihu s názvem: ,,Hin man a/si čhqj, so... -

Romské hádanky. Kniha se skládá z romských hádanek a anekdot. Hádanky, stejně 

jako romské pohádky jsou určeny nejen dětem, ale i dospělým. 
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,, So hin pro svetos jekhbuter? " (O čereheňa) 

..Čeho je na světě nejvíce?" (Hvězd) (Hůbschmannová. 2003. s. 25) 

Tera Fabiánové napsala útlou knížku - „Sar me phiravas andre škola - Jak 

jsem chodila do školy." Vypráví v ní. jak byly romské děti ve škole přehlíženy a jak 

nakonec přišel nový učitel, který je měl rád. Kniha končí větami: .. Dlouho jsem do 

školy nechodila. Přišla válka a my Romové jsme nesměli do vesnice. Natožpak do 

školy. A tak jsem vyšla z třetí třídy." Tato knížka by se dala číst při hodinách čtení již 

od první třídy. Dětem by se zdála určitě zajímavá a možná by si uvědomily, že chodit 

do školy nebyla dříve pro romské děti samozřejmost. Dalším dílem Tery Fabiánové, 

vhodným i pro dětské čtenáře je ,.Cavargoš - Tulák", pohádka o psím tulákovi žijícím 

s Romy. 

Romská švédská autorka. Katarina Taikonová. napsala autobiografickou sérii 

knih o romském děvčátku ze Švédska. Díl. který' byl přeložen do českého jazyka, se 

jmenuje: „Katici, ty to zvládneš." Katice se v ní vrací z dětského domova do své 

původní romské rodiny. 

Hana Doskočilová napsala knihu příběhů ze starých bájí i z bible. ..O mamě 

Romě a romském pámbíčkovi". 

Tyto knihy by si měl přečíst nejen každý Rom. ale i český učitel, aby své 

romské žáky prostřednictvím knihy lépe pochopil, aby jim byl zase o krok blíž. 

4.3 ROMŠTÍ AUTOŘI VHODNÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

..Dosud není zvykem, aby v hodinách literatury byla používána díla romských 

tvůrců. Avšak ve třídách s převahou romských žáků by to učitel literatury dělat měl." 

(Balvín. 2007. s. 132) 

Rádi bychom představili dvě významné romské ženy. které pozdvihly romskou 

literaturu. Autorky Elenu Lackovou a Teru Fabiánovou. Dále pak českou překladatelku 

a romistku Milenu Hůbschmannovou. 
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Elena Laeková. první Romka. která získala vysokoškolský titul na Univerzitě 

Karlově, se narodila 22. 3. 1921 a zemřela 1. 1. 2003. Byla představitelkou tzv. 

slovenských Romů žijících ve Slovenské a České republice. Jejím největším 

životopisným vyprávěním je kniha „Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou", kterou 

přeložila do češtiny Milena Hůbschmannová. Elena Laeková je autorkou pohádek, 

povídek a několika rozhlasových a divadelních her. Říká se o ní. že měla romipen 

v srdci. S knihou. „Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou", by se dalo výborně 

pracovat při hodinách literatury. Totéž si myslí Jaroslav Balvín. který tuto neobyčejnou 

knihu zmiňuje jako jednu z knih vhodných do hodin literatury pro romské žáky. 

Tera Fabiánová se narodila 15. 10. 1930 na jižním Slovensku a zemřela v roce 

23. 3. 2007. Vyrůstala v cikánské osadě. O tom. jak chodila do školy, píše v knize ,.Šar-

me phiravas andre škola - Jak jsem chodila do školy." 

V roce 1946 odešla pracovat do Čech jako služka, později pracovala na 

stavbách. Nakonec si udělala jeřábnický kurz a pracovala na jeřábu celých 35 let. 

V osmnácti letech se provdala za Vojtu Fabiána. Jejich manželství nebylo šťastné, po 

čtyřiceti letech skončilo rozvodem. 

Zpočátku psala Tera maďarským pravopisem, později slovenskou romštinou. 

Její tvorba poukazuje na postavení romských žen a na to. jak se někteří Romové stydí 

za svůj cikánský původ. (Hůbschmannová in: Romano džaniben. Praha. 2000) 

Tera Fabiánová psala nejen prózu, ale i básně. Nejznámější z jejích básní je 

Bodlák: 

Korkori som 

sar phosaďi luluďi paš o drom 

andro lal'ipen andrephandl'i. 

C 'a adaďives man hin, 

lajsa man imar nane, 
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sur korkoruno kaší, 

so pal leste e balvan 

čhingerďa o prajta, 

tradňa len, ko džanel kaj. 

Imar čirla na dikhav 

pro čerchej, 

dur ačhile mandar, 

mire terňipnaskere Keňa, 

o kham na dikhav, 

bo na mukel les perdal 

mire apsengero brišind. 

Saj ačhiíal paš ma. 

Sem the o bango kašt del učhaj 

Te jekhvar Avia pal ma 

u phučeha, kaskero oda muj? 

Mi tuke phenel tro jilo. 

hoj oda o muj miro, 

mire dživipnaskere dromenca čhinado. 

Bodlák 

Jsem sama jak bodlák u cesty -

do němoty uzavřená. 

Jenom dnešek mám. zítřek už nemám. 

Jsem jako strom osamělý. 

kterému bouřlivý vítr 

odvál daleko listí. 

Moje hlava, kterou věk můj 

už dávno nabarv il na stříbrno. 
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Už dávno se nedívám na hvězdy, 

jsou ode mě daleko. 

Jsem sama jako vítr v poli. 

slunce pro pláč nevidím. 

Jen já to vím. 

jak jsem osamělá, 

a ptám se sama sebe. 

proč jenom já 

na život se z okna dívám. 

Mohl jsi stát vedle mne-

vždyť i křivý strom dává stín. 

Až se bude dívat na mou tvář. 

už mě podzimní slunce ozáří. 

Uvidíš vrásky -

Jsou to brázdy mého života. 

..Milena Híibschmannová se narodila 10. 6. 1933 v Praze a zemřela 8. 9. 2005 

v Jihoafrické republice. Byla průkopnicí a zakladatelkou romistiky. Vystudovala 

hindštinu, urdštinu a bengálštinu na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala na Karlově 

univerzitě, v literární redakci Československého rozhlasu, v Orientálním ústavu, a v 

Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. V šedesátých letech žila púl roku v romské 

osadě na Slovensku. 

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se angažovala ve Svazu Cikánú-Romu. 

za což byla v období normalizace persekuována. V roce 1976 se její zásluhou začala na 

Státní jazykové škole v Praze vyučovat romština. V roce 1991 prosadila otevření oboru 

romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedla studia romštiny až do 

své tragické smrti při autonehodě v Jihoafrické republice. Milena Húbschmannová byla 
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také zakladatelkou časopisu Romano džaniben.. spoluautorkou Romsko-českeho. 

česko-romského slovníku, několika knih a řady článku o Romech." 

(www.wikipedie.cz) 
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5 PEDAGOGICKÝ ASISTENT 

Kapitola pojednává o vzniku a vývoji funkce pedagogického asistenta, uvádí 

dokumenty upravující jeho funkci a organizace, které podporují jeho činnost. Dále 

popisuje roli pedagogického asistenta na škole. V neposlední řadě píše o jeho 

vzdělávání. 

Romské dítě nastoupí do první třídy. Učitelka mluví jazykem, kterému 

nerozumí. Dítě nechápe, cítí se osamoceno, stýská se mu po své rodině. Nakonec začne 

vyrušovat... Proto působí na některých školách s převahou romských žáků 

pedagogický asistent. Je ve třídě proto, aby se dítě necítilo ve škole tak ztraceno a 

samo, aby dítěti poradil a vysvětlil, co dítě nechápe. 

5.1 VZNIK A VÝVOJ FUNKCE PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA 

70. léta - Pedagogickou asistenci se snaží neúspěšně prosazovat Milena 

Hůbschmannová. 

1991 - PhDr. Vládo Oláh přichází smyšlenkou zaměstnávat pedagogické 

asistenty ve školách s velkým počtem romských dětí. 

1993 - Nezávisle na Vládo Oláhovi přichází s podobnou myšlenkou Helena 

Balabánová a v září zřizuje s ostravskou charitou soukromou základní školu, která je 

koncepčně zaměřena na vzdělávání romských žáků a zaměstnává romské pedagogické 

asistenty z tradiční komunity. První romský asistent tak začal působit v roce 1993 

v Církevní ZS Přemysla Pittra v Ostravě. 

V tomtéž roce vznikají i další varianty vzdělávání romských dětí, většinou 

přípravné ročníky, které pomáhají překonat počáteční handicap v neznalosti kultury a 

jazyka. 

1994-1995 - K myšlence zaměstnávání romských asistentu se připojuje také 

Společenství Romu na Moravě a nadace Nová škola. 
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Srpen 1997 - Ministr Bratinka předkládá zprávu o situaci v české romské 

komunitě a navrhuje zaměřit se na Romy. kteří by po absolvování rekvalifikačních 

kurzů pracovali jako poradci ve státní správě a jako asistenti v mateřských a základních 

školách. 

V tomtéž roce zahajuje nadace Open Society Fund projekt podpory vzdělávání 

(PORYV). který se zaměřuje mj. na multikulturní vzdělávání, veřejnou správu a soužití 

různých kultur. 

Rokem 1997 byla poprvé oficiálně zavedena funkce romského pedagogického 

asistenta ministerstvem školství. 

29. 1. 1998 Schází se mezinárodní komise pro záležitosti romské komunity, aby 

předložila státní správě a ministerstvu své priority. Nejdůležitější je podle ní školstv í a 

vzdělávání Romů. 

29. 10. 1998 Vzniká usnesení české vlády č. 686 - poprvé jsou vyčleněny 

prostředky ze státního rozpočtu k hrazení mzdových nákladů na pedagogické asistenty 

a na ministerstvo školství je přijata jako koordinátorka a referentka pro záležitosti 

romských dětí Albína Tancošová. 

V tomtéž roce ministerstvo školství zavádí funkci romských asistentů 

metodickým pokynem. 

14. - 18. 5. 1999 se v Sofii koná mezinárodní setkání pedagogických asistentů. 

Od roku 1997 do roku 2000 vzrostl počet romských asistentu ve školách 

z původních 20ti na 180. 

V roce 2003 pracovalo v českém školství přes 300 romských asistentu. 

(Kateřina Beščecová. 2003. s. 15. zkráceno. Gorniaková a kol.. 2003. Šotolová. 2008) 
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1.1 . 2005 - zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících odstraňuje 

rozdíl mezi pojetím asistenta pedagoga z řad majority a romského asistenta pedagoga, 

asistent pedagoga je zde řazen mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou 

pedagogickou činnost (Šotolová. 2002, s. 1 4 - 1 5 ) . 

5.1.1 Dokumenty upravující funkci asistenta pedagoga 

• Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. 

• Zákon č. 561/2004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon). 

• Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí. žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

• Metodický pokyn MŠMT ČR ke zřizování přípravných tříd pro děti se 

sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistentem 

učitele č. j. 25484/2000-22 

5.1.2 Organizace podporující činnost pedagogického asistenta 

..Nadace Nová škola je nevládní, nezisková organizace působící v oblasti 

multikulturní výchovy, výchovy k lidským právům, občanství a toleranci. Nadace se 

zaměřuje na vzdělávání romských dětí a učitelů romských žáků. K jejím projektům 

patří zavádění a podpora romských asistentů do tříd základních škol. které navštěvují 

romské děti." 

Společnost Humanitas-Profes realizuje akreditované kurzy pedagogického 

minima pro romské asistenty. Cílem kurzu je získání základní orientace v pedagogické 

a psychologické problematice a osvojení základních komunikačních dovedností. 

(Šotolová. 2001) 

..Nadace Open Society Fund se ve své činnosti zaměřuje kromě dalších oblastí 

i na vzdělávání Romů ve svém romském programu, který zahrnuje: Stipendijní 

programy, grantové programy a profesní vzdělávání Romů." 

(www. archiv, radio. cz/romove/nadace.html#škola) 
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„Nadace Dr. Rajka Djuriče se ve své činnosti zaměřuje především na 

vzdělávání Romu. Organizuje vzdělávací programy (nejznámějším byl roční kurs pro 

romské asistenty) a usiluje o zakládání škol zaměřených na výchovu a vzdělávání 

romských dětí a mládeže. 

První experimentální Romská střední škola sociální, která má připravovat 

studenty na povolání romských asistentů a poradců, byla otevřena v září 1998 v Kolíně. 

Studium by mělo být ukončeno maturitou a na základě povolení ministerstva školství 

škola přijme ročně 50 romských studentů z celé republiky. Mezi předměty jsou romský 

jazyk, romská kultura a historie, nácvik komunikace a řešení konfliktu."" 

„Společenství Romů na Moravě se zabývá mimoškolní výchovou dětí a 

mládeže, mezi niž patří divadelní představení, sportovní činnost, přednášky a besedy."" 

5.2 ROLE PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA NA ŠKOLE 

5.2.1 Jaká kritéria musí splňovat pedagogický asistent 

Podmínky k vykonávání funkce romského asistenta 

• minimální věk 18 let 

• mít minimálně dokončené základní vzdělání 

• absolvování tzv. kurzu pedagogického minima 

• být trestně bezúhonný 

(www.novaskola.org.) 

Etické zásady při výchově a vzdělávání romských dětí: 

• vnitřní rozhodnutí vychovatele odevzdat své znalosti a dovednosti dětem 

• pevné niterné rozhodnutí, volba a odhodlání podílet se dlouhodobě na výchově 

a vzdělávání romských dětí 

• vědomí smysluplnosti svého pedagogického působení jako základ důstojnosti 

osobnosti učitele a vychovatele 

• realizace profesního étosu jako základu mravní kultury osobnosti učitele a 

vychovatele 
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• schopnost poznání a porozumění pedagogickým procesům jako základ 

rozhodování při řešení výchovných situací 

• schopnost komunikovat sjinými lidmi, učiteli, rodiči a celou romskou 

komunitou na základě niterného rozhodnutí věnovat vše pro optimální rozvoj a 

socializaci dítěte" 

(Šotolová, 2002, s. 14-15) 

5.2.2 Náplň činnosti pedagogického asistenta 

„Asistent žákům pomáhá při odbourávání počátečního strachu z neznámého 

prostředí, z učitele, při odbourávání jazykové bariéry, a tím při zvládání učiva, věnuje 

se jim po vyučování, učiteli pomáhá při překonávání časových, metodologických a 

jazykových problémů, učiteli a rodičům dětí pomáhá při vzájemné komunikaci, při 

budování důvěry, společně řeší problémy." (Valachová a kol.. 2002. s. 39) 

..Podle Informace MŠMT o zřízení funkce romského asistenta v základní a 

střední škole č. j. 141 70/98-22 ze dne 3. března 1998 pracovní náplň romského 

asistenta stanoví ředitel školy na základě konkrétních potřeb s tím. že hlavními 

činnostmi jsou: 

• pomoc pedagogům školy ve vlastní výchovně vzdělávací činnosti při 

komunikaci (i jako bilingvní pomocník učitele) s romskými dětmi, při 

individuálnímu přístupu k žákům a odstraňování výchovných a vzdělávacích 

obtíží 

• pomoc při mimotřídních a mimoškolních činnostech třídy, školy 

• spolupráce s rodiči žáků 

• spolupráce s romskou komunitou v místě školy" (Čech. Gulová. 2001. s. 84) 

• pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí (Šotolová. 2008, s. 58) 
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5.2.3 Vztah pedagogického asistenta k ostatním členům 

pedagogického sboru 

Velmi důležitý je vztah učitele a pedagogického asistenta. 

Ladislav Goral v úvodu publikace Romové a jejich učitelé píše. že romští 

asistenti jsou zárodkem naší romské vychovatelské tradice a zároveň pokračováním 

práce českých učitelů věnujícím se multikulturní výchově. 

Z diskuse s romskými pedagogickými asistenty z 12. setkání Hnutí R vyplývá, 

že jsou pedagogičtí asistenti velice spokojeni s chováním učitelů a ředitelů škol. Cituji 

Věru Dudi-Koťo: ..Když jsem nastoupila do školy, neuměla jsem si představit jednu 

věc: že mne přijde bílá paní učitelka políbit, nebo se se mnou podělí o svačinu, dá mi 

například kousnout. To jsem si vůbec neuměla představit. A to, co jsem si ani ve snu 

neuměla představit, dělá prakticky naše paní ředitelka. Jak to mám říci? Ona nechce, 

abychom dělali rozdíly mezi učiteli a asistenty. Mezi romskými vychovateli a 

neromskými učiteli." (Tancošová. in: Hnutí R. Ústí nad Labem 1998. s. 93) 

5.3 VZDĚLÁVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA 

„Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci: 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku. 

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů, 

d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo 
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e) základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího 

programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků." 

(Zákon č. 563/2004 Sb) 

5.3.1 Kurzy pro asistenty pedagoga 

.....Celý druhý týden jsem si vyzkoušel sám učit 3. ročník. Hrozně se mi to 

líbilo a moc mě to bavilo. I když některé děti byly neposedné. Rád bvxh tuto prolesi 

vykonával s dalším sebevzděláváním. 

Práce s dětmi je někdy moc krásná věc, která přináší učiteli radost a spokojenost, když 

děti ukáží znalosti naučené od svého učitele." (Choceň. G., student kurzu 

..pedagogický asistent", www.ped.muni.cz.) 

Kurzy pro asistenty pedagoga pořádala Nová škola o. p. s. v rámci projektu pro 

podporu romských pedagogických asistentů. Během dvou let vyškolil tento projekt 65 

romských pedagogických asistentů. 

,.V roce 1996 byl vytvořen Novou školou první dvaasedmdesátihodinový kurz 

pedagogického minima určený pro přípravu Romů na práci romských pedagogických 

asistentů. Měl 18 účastníků a soustředil se na základy pedagogiky, psychologie dítěte, 

matematiky a českého jazyka. Kurz byl akreditován ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky v roce 1998 a rozšířen, aby obsahoval mezinárodní prvek 

financovaný Novou školou z programu Evropské unie CEREP (Central European 

Romany Education Project - Projekt vzdělávání středoevropských Romů). Kurz 

absolvovalo 35 českých Romů." (Gorniaková. 2003. s. 37) 

V roce 2001 uspořádala Nová škola kurz dalšího vzdělávání pro přibližně 80 

romských pedagogických asistentů z celé České republiky, kurz byl zaměřen na 

obohacení teoretických znalostí pedagogiky a zprostředkování praktických dovedností 
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romských asistentů a na zlepšení komunikace mezi romskými asistenty a učiteli. 

(Gorniaková. 2003) 

Dále existují dvoudenní semináře Tandem, komunikační a pedagogický. Mají 

trénovat týmovou spolupráci pro učitelů a jejich pedagogických asistentů. 

Kurz základních kompetencí/kvalifikační kurz je určen pro praktikující vychovatele-

asistenty učitelů a potenciální vychovatele-asistenty učitelů. 

Témata jednodenních kurzů pro rok 2008 byla: Asistent pedagoga, Jak to dělám 

já. Agresivita a šikanování ve školském prostředí. Celodenní projekt ..Pohádky." 

Kultura a hodnoty. Metody multikulturní výchovy, Interkulturní komunikace. Identita 

aneb ..Kým se cítím být". 

(www.novaskola.org) 

Kurzy pro asistenty pedagoga pořádá také kabinet multikulturní výchovy 

pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Hlavní koordinátorka činnosti 

kabinetu multikulturní výchovy, Lenka Gulová. spolu s Čechem vydali skripta pro 

asistenty pedagoga, a to Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských 

asistentů a Teoreticko-metodickou propedeutiku pro edukační činnosti s dětmi a 

mládeží. ( www.ped.muni.cz.) 
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6 CÍL PRŮZKUMU 

Průzkumem na žižkovské základní škole jsme zjišťovali, zda romští žáci umí 

romsky a jaký mají vztah k romskému jazyku. 

6.1 POUŽITÉ METODY 

V průzkumu jsme použili metody rozhovoru s učiteli a žáky. pozorování žáků a 

dotazník vyplněný žáky. 

6.1.1 Dotazník 

Hlavní metodou průzkumu byl dotazník. Cílem dotazníku bylo zjistit znalost 

romského jazyka u žáků a vztahy žáků k romskému jazyku. Dotazníků jsme vytvořili 

dva typy: první typ pro žáky druhé, třetí a čtvrté třídy a druhý typ pro žáky páté až 

deváté třídy. 

Dotazník pro mladší žáky byl cílen na ověření základní slovní zásoby 

v romském jazyce. Úkolem žáka bylo přeložit romská slovíčka do češtiny. Při zadávání 

slovíček jsme vycházeli z učebnice Romani čhib od Hany Šebkové a Edity Zlnayové. 

Drželi jsme se okruhů: rodina, jídlo, části těla a základní přídavná jména a slovesa. 

V druhém cvičení měl žák napsat slovíčka v romském jazyce, která ho napadnou. 

Starší žáky jsme zkusili nechat přeložit jednoduché romské věty do češtiny a 

odpovědět romsky na běžné každodenní otázky. V druhé části dotazníku odpovídali 

česky na otázky, které měly zjišťovat jejich vztah k romskému jazyku. 

Struktura dotazníku je tvořena podle dotazníku Mgr. Radky Reichlové z její 

diplomové práce z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy z roku 2007. na téma 

..Znalost romského jazyka žáků základní školy". V závěru šetření se snažíme o 

porovnání výsledků z obou dotazníků. 
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D o t a z n í k o v é še t řen i č. 1 pro 2. - 4. t ř ídu - čás t A 

Uměl/a bys přeložit tato slovíčka do češtiny? 

e j a k h te dikhel 

o dand te chal 

e daj o kher 

o papus e /.umin 

o sastro e paťiv 

baro šargo 

D o t a z n í k o v é še t ření č. 1 p ro 2. - 4. t ř ídu - čás t B 

Znáš ještě jiná romská slovíčka? Napiš některá. 
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D o t a z n í k o v é še t řen í č. 2 p r o 5. - 9. t ř ídu - čás t A 

Zkus přeložit tyto věty do češtiny: 

Tiro phral šukar čhavo. 

E daj hin andro foros. 

O graj nane zoralo. 

Hin imar phuro. 

O rikono bokhalo. 

E sasuj hiňi lačhi. 

D o t a z n í k o v é še t řen í č. 2 p ro 5. - 9. t ř ídu - čás t B 

Odpověz romsky na tyto otázky: 

Ko tu sal? 

Sar tut vičinen? 

Sar sal? 

Khatar sal? 

Keci ori? 
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Dotazníkové šetření č. 2 pro 5. - 9. třídu - část C 

Odpověz, prosím, na tyto otázky a zakroužkuj odpověď: 

1. Mluvíte doma romsky? ANO NE 

Kdo u vás doma mluví romsky? 

2. Líbí se ti romský jazyk? ANO NH 

Proč? 

3. Myslíš, že má dnes smysl učit se romský jazyk? ANO NE 

4. Měl by se podle tebe učit romský jazyk ve škole? ANO NE 

5. Posloucháš romskou hudbu? ANO NE 

Jakou? 

6. Čteš romské knihy, časopisy? ANO NE 

Jaké? 
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7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? ANO 

Jaké? 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský jazyk? ANO 

9. Chtěl/a bys, aby se tvé děti učily romský jazyk? ANO 

10. Co je podle tebe na romštině nejkrásnější? 
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6.2 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU 

Průzkum jsme prováděli ve 2. - 9. třídě Fakultní základní školy Havlíčkovo 

náměstí. Tato škola je charakteristická vzděláváním svých žáků v multikulturním 

prostředí. Výuka dětí probíhá v malých třídních kolektivech s využitím speciálně 

pedagogických technik a metod. 

Na škole je zřízeno speciálně pedagogické pracoviště. Stěžejním úkolem tohoto 

pracoviště je vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami se zaměřením na děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich 

rodiny. 

Každým rokem se otvírá přípravná třída, která je vhodná nejen pro děti 

s odkladem školní docházky. Na škole působí pět pedagogických asistentů. 

Tabulka č. 1: Počet žáků, kteří se podíleli na průzkumu 

věková kategorie 
počet 

chlapců 

počet 

dívek 

Celkový počet 

žáků 

2. třída 5 3 8 

3. třída 1 4 5 

4. třída 4 4 8 

5. třída 4 2 6 

6. třída 6 2 8 

7. třída 3 5 8 

8. třída 6 1 7 

9. třída 4 2 6 

celkem 33 23 56 

1. věková kategorie (2. - 4. tř.) 10 11 21 

2. věková kategorie (5 -9. tř.) 23 12 35 
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Průzkumu se zúčastnilo celkem 56 žáků. Z první věkové kategorie 21 žáků a 

z druhé 35 žáků. 

6.3 INTERPRETACE VÝSLEDKU PRŮZKUMU 

6.3.1 Výsledky dotazníkového šetření č. 1 pro 2. - 4. třídu - část A 

Uměl/a bys přeložit tato slovíčka do češtiny? 

e jakh oko te dikhel vidět 

o dand zub te chal jíst 

e daj matka o kher dům 

o papus dědeček e zumin polévka 

o sastro tchán e paf i v úcta 

baro velký žlutý 

Ve druhé třídě dokázali žáci přeložit společnými silami: matka, dědeček, velký, 

jíst. vidět. dům. polévka. Samostatně byli žáci schopni správně přeložit nanejvýše pět 

slov. většinou však jedno nebo dvě. Druhý úkol byl pro ně složitý. Na otázku: Znáš 

ještě jiná romská slovíčka? Napsal vždy jeden žák maximálně jedno slovo, slovní 

spojení nebo větu. 

Ve třetí třídě dopadl překlad slov z romštiny do češtiny podobně jako v druhé 

třídě. Druhý úkol na slovní zásobu se povedl žákům třetí třídy výrazně lépe proto, že 

jim jejich třídní učitelka připomněla romskou písničku, kterou se všichni učili, a z té 

pak čerpali slova do dotazníku. 
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Ve čtvrté třídě dopadl překlad slovíček daleko lépe než v obou předchozích 

třídách. Slovní zásoba jednotlivých žáku nebyla na stejné úrovni jako ve třídách 

zmíněných výše. Jedna romská dívka měla dotazník skoro celý správně vyplněný. 

Tabulka č. 2: Slovní zásoba 2. - 4. třídy 

Kolik % žáku dokázalo přeložit jednotlivá slova 

2. třída 3. třída 4. třída 

slovíčka 8 žáku 5 žáku 8 žáku 

(3D,5CH) (4D,1CH) (4D,4CH) 

e jakh 0% 0% 25% 

o dand 0% 0% 0% 

e daj 50% 0% 37.5% 

o papus 50% 20% 37.5% 

o sastro 0% 0% 0% 

baro 12,5% 40% 50% 

te dikhel 12.5% 40% 62.5% 

te chal 12.5% 60% 75% 

o kher 12.5% 0% 12.5% 

e zumin 37,5% 40% 25% 

e paťiv 0% 0% 0% 

šargo 0% 0% 12.5% 

Závěr z dotazníkového šetření č. 1 pro 2. - 4. třídu - část A 

Z tabulky vyplývá, že ve druhé třídě znala polovina žáku slovo e daj matka a o 

papus - dědeček. Tři z nich věděli, jak se řekne romsky polévka. Více úspěšní byli 

chlapci. 

Oproti tomu ve třetí třídě žáci znali nejvíce slovíčko te chal - jíst. dále te dikhel 

- vidět a baro - velký. Ve třetí třídě se účastnil průzkumu pouze jeden chlapec, který 

byl výrazně slabší, než zbylé čtyři dívky. 
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Ve čtvrté třídě dopadl překlad slovíček nejlépe. Žáci nejčastěji znali slova: e 

jakh - oko. baro - veliký, te dikhel - vidět a te chal - jíst. 

Slovíčka o dand - zub. o sastro - tchán, e paťiv úcta. slušnost a šargo žlutý, 

nevěděl nikdo z žáků. Ve čtvrté třídě byl počet dívek i chlapců vyrovnaný. Nelze říci. 

že by byli chlapci nebo dívky jazykově obratnější. 

6.3.2 Výsledky dotazníkového šetření č. 1 pro 2. - 4. tř. - část B 

Slova většinou nebyla gramaticky správně. 

Slovíčka a věty, které vymysleli žáci druhé třídy 

De mange love - Dej mi peníze. 

So keres? - Co děláš? 

e baba - babička 

e ora - hodiny 

Slovíčka a věty, které vymysleli žáci třetí třídy 

So keres? - Co děláš 

Kaj džas? - Kam jdeš? 

anel - nést 

o bala - vlasy 

e čaje - dívka 

e čajory - děvče 

čavale - děti (oslovení) 

o kamoro - slunce 

kale - černí 

more - oslovení vrstevníka 

na paťas - nevěříš 

o pani - voda 

papuči - obuv 

romane - romský 
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šukar - krásný 

te sitinel - svítit 

Slovíčka a věty, které vymysleli žáci čtvrté třídy 

So keres? - Co děláš? 

Keci tuke? - V kolik hodin přijdeš? 

O poštaris avel o telegramos. - Pošťák nese telegram. 

avel - jede. nese 

bengales - ďábelský 

e čaje - dívka 

e čajory - děvče 

o dad - otec 

o goja - střeva 

holubky, halušky - romské jídlo 

keci - kolik 

love - peníze 

mange - prosit, žádat 

more - oslovení vrstevníka 

mulo - mrtvý 

o pani - voda 

o pašvare - žebra 

o poštaris - pošťák 

o telegramos - telegram 

romaňi - romská 

Závěr dotazníkového šetření č. 1 pro 2. - 4. třídu - část B 

Ve všech třech třídách se vyskytovala otázka - So keres? - Co děláš? Žáci 

vynechali slovní druhy: zájmena, číslovky, předložky, spojky, částice. Podstatná jména 

psali pouze konkrétní. 
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Ve druhé třídě nemohli žáci pochopit, že vyplňování dotazníku je samostatná 

práce a snažili se od sebe opisovat. Velký problém jim dělalo spíše psaní samotné. 

Ve třetí třídě už. žáci napsali slov podstatně více. Kromě otázky So keres? - Co 

děláš?, vymysleli i otázku Kaj džas? - Kam jdeš? V jejich dotaznících se objevovala 

nejen podstatná jména, ale i přídavná jména, slov esa a citoslov ce. 

Žáci čtvrté třídy napsali slov nejvíce. Mimo výše zmíněné slovní druhy uvedli i 

zájmennou číslovku - keci - kolik. 

6.3.3 Výsledky dotazníkového šetření č. 2 pro 5. - 9. třídu - část A 

Zkus přeložit tyto věty do češtiny: 

Tiro phral šukar čhavo. Tvůj bratr je hezký chlapec. 

E daj hin andro foros. Matka je ve městě. 

O graj nane zoralo. Kůň není silný. 

Hin imar phuro. Už je starý. 

O rikono bokhalo. Pes je hladový. 

E sasuj hiňi lačhi. Tchyně je hodná. 

Tabulka č. 3: Překlad vět z romštiny clo češtiny pro 5. - 9. třídu 

třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

počet žáku 6 žáku 8 žáku 8 žáku 7 žáku 6 žáku 

výborně 1 1 0 2 2 

velmi dobře 1 2 0 2 0 

dobře 1 2 0 1 1 

dostatečně 2 2 0 2 0 

nedostatečně 1 1 8 0 

průměrná známka 3.16 j 5 2.43 
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Hodnocení žáku 

výborně 

velmi dobře 

dobře 

dostatečně 

nedostatečně 

6 5 vět správně 

3 - 4 věty správně 

2 věty správně 

1 věta správně 

žádná věta správně 

Tabulka ukazuje, že nejúspěšnější v překladu z romštin) do češtiny byli žáci 

osmé třídy, zcela neúspěšní byli žáci sedmé třídy, kteří nebyli schopni přeložit ani větu. 

V páté i deváté třídě se objevily u žáku v jejich znalostech romského jazyka velke 

rozdíly. V šesté třídě byly znalosti žáku vyrovnané. Nemůžeme tvrdit, zda byli 

jednoznačně lepší chlapci či dívky. 

Graf. č. 1: Překlad vět z romštiny do češtiny - 5. třída - úspěšnost žáku v % 

• v ý b o r n ě 

• c h v a i t e b n ě 

• d o b ř e 

•dostatečně 

• nedostatečně 

Graf č. 2: Překlad vět / romštiny do češtiny - 6. třída - úspěšnost žáku v % 

• v ý b o r n ě 

Bchvai tebně 

• dobře 

•dostatečně 

• nedostatečně 
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.ral ě. 3: Překlad \či / romštim do ěcštin\ - 7. třída - úspěšnost žáku \ % 

100% 

EHvybo rné 
• t hvalite bné 
Qd obře 
• d ostatečně 
• n tídostateč né 

(.rat č. 4: Překlad \ět / romštin\ do ěeštin\ N. Třída úspěšnost žáku \ % 

• v ý b o r n ě 

• chva l i tebně 

d o b ř e 

• dos ta tečně 

• nedos ta tečně 

( .raf ě. 5: Překlad \čt / romštiny do češtin\ - 9. třída - úspěšnost žáku \ % 

• v ý b o r n ě 

• chva l i t ebně 

• d o b ř e 

i dos ta tečně 

• nedos ta tečně 
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6.3.4 Výsledky dotazníkového šetření č. 2 pro 5. - 9. třídu - část B 

Odpověz romsky na tyto otázky: 

Ko tu sal? Jak se jmenuješ? 

Sar tut vičinen? Jak ti říkají? 

Sar sal? Jak se máš? 

Khatar sal? 

Keci ori? 

Odkud pocházíš? 

Kolik je hodin? 

Tabulka ě. 4: Romské odpovědi na otázky v romštině pro 5. - 9. třídu 

třída - počet 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

žáku 6 žáku 8 žáku 8 žáku 7 žáku 6 žáku 

výborně 1 3 0 2 2 

chvalitebně 0 1 0 1 0 

dobře 2 1 0 3 0 

dostatečně 1 1 4 1 0 

nedostatečně 2 2 4 0 4 

průměrná 

známka 3.5 2.75 4.5 2.43 3.6 

Hodnocení žáku 

výborně 

velmi dobře 

dobře 

dostatečně 

nedostatečně 

4 - 5 vět správně 

3 věty správně 

2 věty správně 

1 věta správně 

žádná věta správně 
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Stejně jako \ prvním úkolu nehrálo \ úspěšnosti žáku jejich pohlaví. Nejlépe 

odpovídali žáci osmé třídy. /a nimi žáci šesté třídy, potom páté a deváté třídy, nejhůře 

odpovídali žáci sedmé třídy. 

( ,raf č. 6: Romské odpovědi na otázk> \ romštině - 5. třída - úspěšnost % % 

• výborně 

• chval i tebné 

• dobře 

• dostatečně 

• nedostatečně 

Graf č. 7: Romské odpovědi na otázky v romštině - 6. třída - úspěšnost \ % 

• výborně 

• chval i tebně 

• dobře 

• dosta tečně 

• nedostatečně 
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.raf ě. 8: Romské odpovědi na otá/kv \ romštině 7. třída - úspěšnost \ % 

• výborně 
• chvalitebně 

• dobře 

• dostatečně 

• nedostatečně 

( .raf č. 9: Romské odpovědi na otá/kv \ romšt ině -8 . třída - úspěšnost \ % 

• v ý b o r n ě 

• c h v a l i t e b n ě 

] d o b ř e 

• d o s t a t e č n ě 

El n e d o s t a t e č n ě 

( . r a f ě . 10: Romské odpov ědi na otá/kv v romštině - 9 . třída - úspěšnost \ % 

• v ý b o r n ě 

• c h v a l i t e b n ě 

d o b ř e 

[ 1 d o s t a t e č n ě 

E3 n e d o s t a t e č n ě 
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Závěr dotazníkového šetření č. 2 pro 5. - 9. třídu - část A, li 

Mezi výsledky částí A a B je přímá úměrnost. Žáci. kteří výborně přeložili věty 

z. romštiny do češtiny, dokázali výborně romsky odpovědět na romsky položené otázky. 

Naopak žáci. kteří prokázali nedostatečnou znalost romského jazyka v části A. byli 

neúspěšní i v části B. 

Slova, která žákům činila nejčastěji potíže, byla: o phral - bratr, o foros - město 

a e sasuj - tchyně. Z otázek byla pro žáky nejtěžší Khatar sal? Odkud pocházíš? 

V průměru si vedli nejlépe žáci 8. třídy a hned za nimi žáci 6. třídy. Nejhorších 

výsledků dosáhli žáci sedmé třídy. 

6.3.5 Výsledky dotazníkového šetření č. 2 pro 5. - 9. Třídu - část C 

V páté třídě odpovídalo na otázky celkem šest žáků. čtyři chlapci a dvě dívky. 

U chlapců se jevil jejich vztah k romštině kladný, u dívek spíše záporný, a to i přesto, 

že jedna z dívek zvládla velice dobře předchozí úkoly. Skoro všichni žáci poslouchají 

romskou hudbu, zato nečtou romské knihy a neznají žádné romské přísloví nebo 

hádanku. Polovina žáků považuje romštinu za svůj mateřský jazyk. 2/3 mluví doma 

romsky, líbí se jim romský jazyk, myslí si. že má smysl se ho učit a že by se měl 

vyučovat na škole a chtěla by své děti učit romsky. 

,,Mluvíte doma romsky? Kdo u vás doma mluví romsky?" 

,, Rodiče, babička, dědeček a někdy já. " 

., Doma takhle nemluvíme a prostě se mi to nelíbí. " 

„Líbí se ti romský jazyk, proč?" 

„Ano, protože jsem Rom. " 

„Posloucháš romskou hudbu? Jakou?" 

„Ano. Ben gas, Romano Tra/o, Gypsy.cz, Gulo Cár. G i tans." 
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,Coje podle tebe na romštině nejkrásnější?" 

„ Držíme při sobě a je legrace. " 

,, Výslovnost, jazyk. " 

., Hudba. " 

,. A / c . " 

Tabulka č. 5: Odpovědi na otázky týkající se vztahu romských žáku k romskému 

jazyku - 5. třída 

otázka ANO NE 
1. Mluvíte doma romsky? 4 2 

2. Líbí se ti romský j.? 4 2 

3. Myslíš, že má dnes smysl učit se romský j.? 4 2 

4. Měl by se podle tebe učit romský j. na škole? 4 2 

5. Posloucháš romskou hudbu? 5 1 

6. Cteš romské knihy, časopisy? 2 4 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? 1 5 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský j.? 3 

9. Chtěl/a bys. aby se tvé děti učily romský j.? 4 2 

V šesté třídě odpovídalo na otázky celkem osm žáků. dvě dívky a šest chlapců. 

Téměř všem dětem se líbí romský jazyk a mluví tak doma. ale jen polovina z nich chce 

učit své děti romsky. Téměř všichni žáci poslouchají romskou hudbu. 2/3 žáků se líbí 

romský jazyk, mluví s ním doma a považují ho za svůj mateřský. 1/2 z. nich si myslí, že 

má smysl se ho učit. Více než 1/2 žáků si myslí, že by se měl romský jazyk učit na 

škole a chtějí, aby se ho učily i jejich děti. Většina žáků nezná žádné přísloví nebo 

hádanku a nečte romské knihy a časopisy, zato téměř všichni poslouchají romskou 

hudbu. 
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,Mluvíte doma romsky? Kdo u vás domu mluví romsky?" 

., Všichni domu. " 

,. Máma, táta. ségra a já - trošku. " 

.. Babička a dědeček a já. " 

,. Táta, máma. " 

Líbí se ti romský jazyk, proč?" 

„Nevím, protože jsem Rom. " 

,, Libí se mi. protože je to hezký jazyk, ale je docela těžký. " 

,, Protože se mi líbí. " 

..Líbí se mi, protože je to hezký' jazyk, ale je docela těžký. " 

,Posloucháš romskou hudbu? Jakou?" 

,, Bengas, Terne čhave. " 

,, Teplice, Pardubice." 

.. Gypsy.cz. " 

, Co je podle tebe na romštině nejkrásnější?" 

...Jejípřizvuk. " 

,, Protože některý tomu nerozumí. " 

,, Mluvit cigánsky. " 

.. Vše. " 
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Tabulka č. 6: Odpovědi na otázky týkající se vztahu romských žáku k romskému 

jazyku - 6. třída 

otázka ANO NE 
1. Mluvíte doma romsky? 6 i 

2. Líbí se ti romský j.? 6 2 

3. Myslíš, že má dnes smvsl učit se romskv j.? 4 4 

4. Měl by se podle tebe učit romský j. na škole? 5 3 

5. Posloucháš romskou hudbu? 7 1 

6. Cteš romské knihy, časopisy? 2 6 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? -> 5 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský j.? 6 2 

9. Chtěl/a bys. aby se tvé děti učily romský j.? 5 ^ 

V sedmé třídě odpovídalo na otázky celkem osm žáku. pět dívek a tři chlapci. Sedmá 

třída nejhůře prospěla v předešlých úkolech, a tak i odpovědi na tyto otázky týkající se 

vztahu k romskému jazyku se objevovaly především záporné. Samozřejmě se našly i 

výjimky. 

Polovina žáků uvedla, že mluví doma romsky. 2/3 žáků se líbí romský jazyk. 

Podle 3/5 žáků má smysl se dnes učit romský jazyk a měl by se učit na škole a chtěla 

by. aby se ho učily jejich děti. Romštinu za svůj mateřský jazyk považuje 1/4 žáků. 

Romské přísloví a hádanky neznají, romské knihy a časopisy nečtou, romskou hudbu 

poslouchají všichni. 

„Mluvíte doma romsky? Kdo u vás doma mluví romsky?" 

.. Máma a lála a taky někdy sestra. " 

,. Táta. sestra, máma a trochu švagr. " 

., nás nemluví nikdo romsky. " 
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Líbí se ti romský jazyk, proč?" 

., Neviní, nic. " 

..Je to dobrý jazyk. " 

., Protože jsem Romku. " 

., .Je zajímavý. " 

Posloucháš romskou hudbu? Jakou?" 

..Skoro každou. " 

., Bengas aid. " 

.Žádnou. " 

,, Jenom někdy. " 

Co je podle tebe na romštině nejkrásnější?" 

,,Já nevím. " 

Tabulka č. 7: Odpovědi na otázky týkající se vztahu romských žáku k romskému 

jazyku - 7. třída 

otázka ANO NE 
1. Mluvíte doma romsky? 4 4 

2. Líbí se ti romský j.? 6 2 

3. Myslíš, že má dnes smysl učit se romský j.? 5 

4. Měl by se podle tebe učit romský j. na škole? i j 5 

5. Posloucháš romskou hudbu? 1 1 

6. Čteš romské knihy, časopisy? 0 8 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? 1 7 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský j.? 2 6 

9. Chtěl/a bys. aby se tvé děti učily romský j.? J> 5 
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V osmé třídě odpovídalo celkem sedm žáku. šest chlapců a jedna dívka. Více 

než polovina žáku mluví doma romsky, romský jazyk považují za svou mateřštinu a 

myslí, že by se měl romský jazyk učit na škole. Skoro všichni žáci si přejí, aby se jejich 

děti učily romský jazyk. Všem žákům se romský jazyk líbí a poslouchají romskou 

hudbu. Žádní z nich nečtou knihy a časopisy v romštině a neznají žádné romské 

hádanky a přísloví. 

„Mluvíte doma romsky? Kdo u vás doma mluví romsky?" 

., Děda. " 

..Babička, děda. máma. všichni. " 

,, Starší lidi - bába a děda. " 

,, Všichni, kromě malý ségry. " 

„ U nás mluví romsky máma, táta a sestry a já málokdy. " 

„Líbí se ti romský jazyk, proč?" 

„Ano, je to zvláštní. " 

., Protože jsem cigán. " 

,, Protože jsem Rom. " 

,, Protože Češi tomu nerozuměj. " 

„Posloucháš romskou hudbu? Jakou?" 

,, Rytmus. " 

.. Všechnu. " 

., Všechnu, co se dá poslouchat. " 

„Co je podle tebe na romštině nejkrásnější?" 

., Mluvit o lásce a o tom. co jsi prožil. " 

,, Úplně všechno. " 

.. Všechno má hezký překlad. " 

„Že jí skoro nikdo neumí." 
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Tabulka č. 8: Odpovědi na otázky týkající se vztahu romských žáku k romskému 

jazyku - 8. třída 

otázka ANO NE 
1. Mluvíte doma romsky? 5 2 

2. Líbí se ti romský j.? 7 0 

3. Myslíš, že má dnes smysl učit se romský j.? 7 0 

4. Měl by se podle tebe učit romský j. na škole? 5 2 

5. Posloucháš romskou hudbu? 7 0 

6. Cteš romské knihy, časopisy? 0 7 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? 0 7 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský j.? 5 2 

9. Chtěl/a bys. aby se tvé děti učily romský j.? 6 1 

V deváté třídě mluví doma romsky a uznává romský jazyk jako svou mateřštinu 

a myslí si. že romský jazyk by se měl učit na školách a chce. aby se romsky učily jejich 

děti 1/3 žáků. 2/3 žáků se romský jazyk líbí, ale jen polovina vidí smysl v tom. se ho 

učit. 1/2 žáků poslouchá romskou hudbu, žádný žák nezná romské přísloví nebo 

hádanku a jen jeden čte občas knihy v romštině. 

„Mluvíte doma romsky? Kdo u vás doma mluví romsky?" 

.. Nikdo. " 

.. Táta. " 

,, Rodiče. " 

„Líbí se ti romský jazyk, proč?" 

.. Ne. je to divnej jazyk. " 

..Ano. protože je to velice zajímavá řeč. " 

..Ano. protože jsem Romka. " 

..Ano. protože jsem Rom. " 

., Nikdo mu nerozumí a je hezký. " 
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,Posloucháš romskou hudbu? Jakou?" 

,. Všechnu. " 

., Ruinou. " 

Co je podle tebe na romštině nejkrásnější?" 

„Já nevim, ale každé/jazyk je krásnej. " 

Tabulka č. 9: Odpovědi na otázky týkající se vztahu romských žáku k romskému 

jazyku - 9. třída 

otázka ANO NE 
1. Mluvíte doma romsky? 2 4 

2. Líbí se ti romský j.? 4 2 

3. Myslíš, že má dnes smysl učit se romský j.? 3 Ji 

4. Měl by se podle tebe učit romský j. na škole? 2 4 

5. Posloucháš romskou hudbu? J s 

6. Čteš romské knihy, časopisy? 1 5 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? 0 6 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský j.? 4 2 

9. Chtěl/a bys. aby se tvé děti učily romský j.? 2 4 

Závěr dotazníkového šetření ě. 2 pro 5. - 9. třídu - část C 

Čím úspěšnější byli žáci v dotazníkové ěásti A a B. tím častěji byli jejich 

odpovědi v části C kladné. Nejvíce kladných odpovědí bylo v šesté třídě. Nejvíce 

záporných odpovědí bylo v sedmé třídě. 

Necelá 1/2 všech žáků považuje romský jazyk za svůj mateřský. 1/2 žáků mluví 

romsky doma a myslí si. že má smysl se ho učit ve škole. 2/3 žáků se romský jazyk líbí 

a chtějí, aby se ho učily jejich děti. Ve všech třídách žáci rádi poslouchají romskou 
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hudbu, ale neznají žádné romské přísloví nebo hádanku a nečtou romské časopisy a 

knihy. 

Stejně jako v šetření Mgr. Radky Reischlové se i v našem objevila hluboká 

neznalost romštiny u nejmladších žáku. Neznamená to ale. že čím starší žák. tím lepší 

znalost romského jazyka. I v našem šetření vyšlo najevo, že v rodinách žáku mluví 

romsky spíše starší členové. Děti většinou nejsou v rodině v rozvoji romského jazyka 

podporovány. 
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ZÁVĚR 

V průzkumu diplomové práce jsme zkoumali, jaký vztah k romskému jazyku 

mají romští žáci základní školy a nakolik dobře ho ovládají. Ukázalo se. že nejméně 

romsky umí žáci nejnižších tříd. Na druhém stupni nejlépe dopadli v dotazníku žáci 

osmých tříd. nejhůře žáci sedmých tříd. Žáci. kteří nejlépe zvládli cvičení z romského 

jazyka, popisovali svůj vztah k romskému jazyku nejvíce kladně. 

Mnohé romské děti přicházející do školy mluví tzv. etnolektem češtiny. 

Neovládají tak správná pravidla českého, ani romského jazyka. 

Jsem přesvědčená, že i přes složitá pravidla romského jazyka a vlivu 

majoritního jazyka na něj a mnohých předsudků ..bílých i černých." má smysl se ho 

učit. Posiluje totiž identitu každého romského žáka. Je důležité, aby měli žáci ve škole 

možnost se dozvědět o své historii a kultuře, a to jak o kultuře romské, i neromské. 

Záleží už pak na nich. ke které se přikloní. 

Je nesmírně dobře, že začali na základních školách s převahou romských žáků 

působit pedagogičtí asistenti. Jejich přínos pro úspěšné zvládání školní docházky je 

nedocenitelný. 

Myslím si. že každý romský žák by měl mít povědomí, kdo je Milena 

Hůbschmannová. Tera Fabiánové. Elena Lacková. Vládo Oláh... 

Existuje řada knih psaných v romštině, bylo by žádoucí, aby je romští žáci 

mohli číst. Doufám, že romský jazyk se začne vyučovat na školách s větším počtem 

romských žáků. a že tak nezanikne. 

., Ma de pr 'oda. savi hin manušes morči. ale dikh. savo les hin jilo. " 

..Nehleď na to. jakou má člověk kuži. všímej si. jaké má srdce." 
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9 RESUMÉ 

Diplomová práce se zabývá přínosem romského jazyka a romského 

pedagogického asistenta pro romské žáky základní školy. Představuje romský jazyk 

z hlediska mluvnického i literárního. Zdůrazňuje jeho důležitost pro romské 

sebeuvědomění - romipen a jmenuje literární soutěže a literaturu v romském jazyce a 

romsky píšící autory. Popisuje řečovou výchovu dětí v romské rodině a jejich 

nejčastější jazykové problémy při vstupu do školy. Druhá část práce pojednává o funkci 

a významu romského pedagogického asistenta. Průzkumem jsme zjišťovali znalost 

romského jazyka romských žáků na Fakultní základní škole 1 lavlíčkově náměstí a 

jejich postoj k němu. Z prvního stupně uspěli nejvíce žáci čtvrté třídy, z druhého stupně 

žáci osmé třídy. U žáků. kde byl znát kladný vztah k romskému jazyku, dopadl překlad 

romských vět a odpovědí na romské otázky výrazně lépe. než u žáků. kde se jevil vztah 

k romskému jazyku záporný. Romský jazyk ovládali více starší žáci. než mladší žáci. 
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Příloha č. 2: Vyplněný dotazník žákyně 4. třídy 



Uměl/a bys přeložit tato slovíčka do češtiny? 

e jakh te dikel 

o dand te chal 

'v / / 
e daj < i! v * ' 'i o kher ' 

? / • n •) .o 
o papus < • '' e zumin 

o sastro e paťiv 

baro šargo 

Znáš ještě jiná romská slovíčka? Napiš některá. 



Příloha č. 2: Vyplněný dotazník žákyně 4. třídy 



Uměl/a bys přeložit tato slovíčka do češtiny? 

e jakh c ~ *e dikel fsó 

I** dand p p, te chal q r 

edaj Np v, h o kher 

o papus i) f j )£ e zumin pDU l/u^ 

I o sastro r e paťiv 0 7 £ JT ̂  

i I I s baro ^ k i . v sargo ^ í, V ;! y 

Znáš ještě jiná romská slovíčka? Napiš některá. 

h o í U 

^ o i / u e í 

0 P D f j f i / ? y ( 

v c M i n 

f t e 



Pří loha č. 3: Y \p lněny dotazník / áka 7. třídy 



Zkus přeložit tyto věty do češtiny: 

Tiro phral šukar čhavo. 

E daj hin andro foros. 

O graj na ne zoralo. 

Hin imar phuro. 

O rikono bokhalo. 

E sasuj hiňi lačhi. 

Odpověz romsky ria tyto otázky: 

Ko tu sal? 

Sar tut vičinen? 

Sar sal? 

Khatar sal? 

Keci ori? 



Odpověz, prosím, na tyto otázky a zakroužkuj 
odpověď: 

1. MI u ví te do ni a ro m s ky ? ANO (jNJE>' 

Kdo u vás doma mluví romsky? 
U A <si r. f m h / / ' n / /í̂ c KC -S £ 7 

2. Líbí se ti romský jazyk? ANO (NE, 

Proč? n e r e z e 

3. Myslíš, že má dnes smysl se učit romský jazyk? ANO (NE 

4. Měl by se podle tebe učit romský jazyk ve škole? ANO ( ^ E / 

5. Posloucháš romskou hudbu? ANO (NE 

Jakou? 2 o \ ( / k o ^ 



6. Čteš romské knihy, časopisy? 

Jaké? 2 c ( : W 

ANO 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? 

Jaké? 3cxJ 

ANO 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský jazyk? ANO 

9. Chtěl/a bys, aby se tvé děti učily romský jazyk? ANO 

10. Co je podle tebe na romštině nejkrásnější? 



Příloha č. 8: Vyplněný dotazník žákyně 4. třídy 



JbjhMi^ 

Zkus přeložit tyto věty do češtiny: 

Tiro phral šukar čhavo. Svůj JťULcAó\ kjúJ^ JJbJLs 

i 

E daj hin andro foros. j, rf áHjl . 

u f 
O graj nane zoralo. fhXAvk AaJLv^ 

u 1 

Hin imar phuro. Jt UAy a X m ) ^ 

O rikono bokhalo. f t ó ^ J d j U c U ^ 
C 

E sasuj hiňi Iačhi. 

Odpověz romsky na tyto otázky: 

Ko tu sal? 

Sar tut vičinen? ^ ^ j i ^ ^ cl/oa/ir I c ^ J l c ^ 

Sar sal? AUA^fej 

Khatar sal? ? (jkw 

Keci ori? /^Oudu^/W 



Odpověz, prosím, na tyto otázky a zakroužkuj 
odpověď: 

1. Mluvíte doma romsky? ( A N O y NE 

Kdo u vás doma mluví romsky? j 

% r p * o . u n n A l ý 4 7 , m m , J 4 f U z i í <p á u L a fa 

2. Líbí se ti romský jazyk? A N Q NE 

Proč? d u | m Ur ft JUryn^íL 
( J fr 

A JjUsvh ftcr^U 

3. Myslíš, že má dnes smysl se učit romský jazyk? NE 

4. Měl by se podle tebe učit romský jazyk ve škole? ^ A N O ^ NE 

5. Posloucháš romskou hudbu? (ANCp NE 

J a k o u ? fáicfy ^ p ^ 



6. Čteš romské knihy, časopisy? 

Jaké? 

ANO 

7. Znáš nějaké romské přísloví nebo hádanku? ANO 

Jaké? 

8. Považuješ romštinu za svůj mateřský jazyk? ANO 

9. Chtěl/a bys, aby se tvé děti učily romský jazyk? 

10. Co je podle tebe na romštině nejkrásnější? / h W l / t y 


