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Anotace 

 

SLAVÍČKOVÁ, T. Postoje zaujímané ke vzdělávání kolínskými sociálně vyloučenými 

Romy. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009.78 s. Bakalářská práce.  

 

 

Předmět bakalářské práce spadá do oblasti vzdělávání Romů. Vzdělávání Romů je 

povaţováno za klíčové v procesu jejich integrace do společnosti. Integrace Romů je 

ztíţena především tam, kde u příslušníků tohoto etnika dochází k tzv. sociálnímu 

vyloučení, tj. omezení přístupu k sociálním, kulturním a ekonomickým zdrojů společnosti. 

Sociální vyloučení nepřináší rizika pro pouze jednotlivce a rodiny, jichţ se dotýká, ale také 

pro celou společnost, neboť zvyšuje sociální napětí.  

Vzdělání je lékem na sociální vyloučení pouze v případě, kdy jej Romové začnou 

akceptovat jako hodnotu, ke které je správné se vztahovat. V opačném případě integrační 

strategie implementované do vzdělávání Romů nepřináší ţádoucí efekt. 

Empirická část bakalářské práce proto prezentuje postoje ke vzdělávání, které byly 

zkoumány u cílové skupiny sociálně vyloučených Romů v bytovém domě v Zengrově 

v ulici v Kolíně. Tato lokalita je charakteristická vysokou koncentrací romského 

obyvatelstva. Postoje ke vzdělávání zásadním způsobem ovlivňují motivaci dosahovat 

úspěchu ve školském systému. Úspěch ve školském systému velkou měrou rozhoduje o 

pozici jedince v sociální struktuře společnosti. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

 

SLAVÍČKOVÁ, T. Attitude of social excluded Roma in Kolín towards education. Praha: 

Peddagogical Faculty, Charles University, 2009.78 pp. Bachelor Degree Thesis 

 

 

The subject of the following thesis creates a part of Roma education area. Roma 

education is considered to be crucial in the frame of social integration processes. 

Integration of Roma is embarrassed by a phenomenon which is called social exclusion. 

Social exclusion is defined as a  limited access to the social, cultural and economical 

sources in society. Social exclusion is a high risk factor for both the excluded individuals 

and families and society as a whole. Social exclusion escalates a social conflicts. 

Education is perceived being a remedy for a social exclusion if only Roma people 

accept the value of education as being valid. Otherwise the integration strategies 

implemented in education system do not produce any results.  

Empirical part of the bachelor degrese thesis presents the Roma attitudes towards 

education. The research informants were sorted out of social excluded inhabitants who live 

in Zengrova block of flats in Kolín. This area is characterized by a higher concentration of 

Roma people. The attitudes towards education predict the position of an individual in a 

social structure. 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Struktura práce 

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a empirickou, které obsahují dílčí 

kapitoly. Teoretická část je tvořena kapitolami s názvy: Romové, Sociální vyloučení a 

Vzdělávání Romů. Empirická část zahrnuje popis uţitých metod a kapitolu věnovanou 

analýze sledovaných jevů. Samozřejmostí je také Úvod, Závěr a Seznam pouţité literatury.  

V teoretické části práce podávám nejen definici sociálního vyloučení a pojmů, které 

s tímto fenoménem souvisí, ale také představuji základní konceptuální rámce, z nichţ 

pojem sociální vyloučení vyvěrá. Co přesně sociální vyloučení znamená, přibliţuji 

uvedením jeho projevů, příčin a následků a také popisem problémů, s nimiţ se potýkají 

romští obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Vzhledem k empirické části bylo třeba 

rozlišit také pojmy sociálně vyloučený jedinec a jedinec sociálním vyloučením ohroţený, 

neboť výzkum se týká romských obyvatel bytového domu, kteří symptomy sociálního 

vyloučení vykazují v různé míře. V teoretické části se také zmiňuji o polistopadových 

dějinách Romů. 

V kapitolách o vzdělávání Romů popisuji problémy, s nimiţ se romské děti, ţáci a 

studenti setkávají na jejich vzdělávací cestě. Pozornost věnuji předškolnímu vzdělávání, 

základnímu vzdělávání a vzdělávání dospělých. Oblast vzdělávání dospělých je zahrnuta 

vzhledem k cíli práce, kterým je také zmapování postojů vůči získávání a zvyšování 

kvalifikace po ukončení formálního vzdělávání. V rámci popisu vyrovnávacích akcí, 

cílených na romské děti, se zaměřuji na institut romského pedagogického asistenta a 

přípravné třídy.  

Inspirována studiem oboru Psychology and Educational Studies na dánské univerzitě 

v Roskilde zařazuji do teoretické části své bakalářské práce také myšlenky P. Bourdieu a 

M. Foucaulta. Uvedení jimi formulovaných teorií povaţuji za relevantní, neboť mohou 

čtenářům poskytnout cenné i překvapivé podněty z oblasti významu školy pro integraci.  

Závěrečné kapitoly teoretické části nás seznamují s konceptem sociálního 

začleňování, který je východiskem pro stanovování postupů vyuţívaných společností za 

účelem minimalizace rizik plynoucích ze sociálního vyloučení a nastolení bezkonfliktních, 

vyváţených vztahů. Následuje také popis integrační adaptační strategie, kterou vláda ČR 

postuluje ve formě národní Koncepce romské integrace.  

Empirická část začíná formulací výzkumného problému a otázek, které byly ve 

výzkumu pouţity. Následuje popis metodologického rámce, k němuţ jsem se v rámci 



13 

 

realizovaného výzkumu vztahovala. Jedná se o popis principů kvalitativního přístupu ke 

zkoumání sociální reality, a také popis konkrétních metod pouţitých pro sběr, fixaci, 

zpracování a analýzu dat. Nechybí ani seznámení s výzkumným souborem. Analýza 

zkoumaných jevů je směsicí abstrahovaných názorů dospělých Romů, které se váţí ke 

vzdělávání jich samotných i jejich dětí.   

 

 

 

1.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem teoretické části bakalářské práce je provést analýzu stavu poznání v oblasti 

vzdělávání Romů a v oblasti sociálního vyloučení. Tato část tvoří pojmový aparát. Cílem 

teoretického textu je zprostředkovat základní vhled do problematiky vzdělávání a 

sociálního vyloučení Romů. K tomu je zapotřebí seznámit čtenáře s aktuální společenskou 

situací, která Romy v České republice obklopuje. Proto zařazuji i kapitolu, která obsahuje 

popis základních charakteristik romského etnika a nástin „polistopadových“ dějin Romů v 

ČR.  

Cílem empirické části je identifikovat postoje ke vzdělávání, které zaujímají sociálně 

vyloučení a sociálním vyloučením ohroţení dospělí Romové. Prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru chci zmapovat nejen obecné postoje romských rodičů ke 

vzdělávání, ale také postoje ke vzdělávání svých dětí a postoje ke vzdělávání v dospělém 

věku, resp. v období, kdy se jiţ stali účastníky na trhu práce. V rámci analýzy rozhovorů 

hodlám také vysledovat základní mechanismy, které ovlivňují zaujímaný postoj ke 

vzdělávání. 

 

 

 

1.3 Motivace autorky 

Vzdělání a vzdělávání povaţuji za nutný předpoklad plynulé integrace Romů do 

společnosti. Rozhodnutí psát bakalářskou práci, jejíţ téma spadá do oblasti vzdělávání 

Romů, vycházelo z mého přijímajícího postoje vůči všem znevýhodněným a také z  

osobního zájmu o danou problematiku a také. Zájem o Romy přerostl v aktivní účast 

v Sociálních programech O. s. Prostor, které s vyuţitím prostředků sociální práce, 

pedagogickými metodami a socioterapeutickým přístupem přispívá ke zlepšení kvality 

ţivota sociálně vyloučených.  
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Motivace zabývat se tématem vzdělávání Romů pramení také z mého filantropicky 

orientovaného světonázoru, z něhoţ vyvěrá moje víru v zájem Romů o vzdělávání. 

Domnívám se, ţe potřeba sebeaktualizace a seberealizace je člověku v západní společnosti 

vrozená, ţe patří mezi jeho základní potřeby. Vzdělání a profesní uplatnění je cestou, jak 

tuto potřebu lze uspokojit. V souvislosti s osobami, které jsou sociálně vyloučené, je pak 

vzdělání cestou ven ze začarovaného kruhu, neboť stojí na pomyslném „začátku jejich 

konce“. Nedostatečné vzdělání plodí nezaměstnanost, nezaměstnanost plodí chudobu, 

chudoba je ţivnou půdou pro úpadek morálky, nečestnost, závislost na sociálních dávkách. 

Přestupky, páchané ve snaze nalézt si zdroj obţivy, gradují, a přichází kriminalita, soudy, 

vězení a po návratu zpět stigma trestance, nezaměstnanost, chudoba, sociální patologie. 

Historie se opakuje stále dokola. Neúnosnost celé situace přináší psychické obtíţe, 

rezignaci, touhu uniknout. Závislostí, opuštěním rodiny? Sociální vyloučení bezesporu 

způsobuje narušení rodinných vztahů i vztahů celospolečenských. 

Vezmu-li v úvahu schopnost adaptace, základní vlastnost všech ţivých organismů, 

člověka nevyjímaje, je nevyhnutelné, aby Romové přijali hodnotu, jaká je vzdělání 

v moderní západní společnosti připisována. V literatuře se však o Romech hovoří jako o 

skupině s historicky zakotveným nevyhraněným aţ záporným postojem ke vzdělávání. 

Touto bakalářskou prací se snaţím nalézt odpověď na otázku, jaké postoje Romové ke 

vzdělávání skutečně zaujímají. Výsledky práce mohu přispět k přizpůsobení palety sluţeb 

nabízených sociálně vyloučeným Romům, a to bez ohledu na to, zda zjištěné postoje Romů 

ke vzdělávání budou spíše negativní či spíše pozitivní. Pozitivní postoje by měly být 

signálem k prohloubení informačního servisu na téma vzdělávání, měly by vzbudit 

systematické snahy o podporu vzdělávání Romů. Informace o negativních postojích jsou 

cenné proto, ţe předznamenávají nutnost vymýšlet účinné postupy, jak takový postoj 

změnit. 

Při psaní práce jsem vycházela ze zkušenosti s fungováním Sociálních programů O. 

s. Prostor, kde působím jako externí člen týmu. Mou úlohou je především tvorba 

metodického zázemí tohoto programu. V rámci své praxe však pravidelně vyuţívám 

moţnost přihlíţet případové práci s romskými klienty, shromaţďuji informace od svých 

kolegů - sociálních pracovníků i zástupců institucí pracujících na poli, které je nazýváno 

„romskou problematikou“.  

Svou bakalářskou práci jsem pojala multidisciplinárně. Své poznatky čerpám 

především z oborů pedagogiky a speciální pedagogiky, andragogiky, sociologie, sociální 

psychologie, kulturologie, sociální práce, sociální politiky, ale i demografie. 
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2 ROMOVÉ 

 

2.1 Kdo jsou Romové  

Jelikoţ se téma bakalářské práce vztahuje ke skupině Romů, je třeba vymezit obsah a 

legitimitu tohoto pojmenování. Kdo jsou vlastně Romové? Proč uvaţovaná skupina 

pouţívá právě toto označení? Jak se přesvědčíme v následujících odstavcích, romství je 

problematicky rozpoznatelnou kvalitou. Romy totiţ můţeme vnímat jako nositele 

specifické kultury, antropologicky odlišné a od většinového obyvatelstva na první pohled 

rozpoznatelné příslušníky etnické skupiny, nebo osoby, které sami sebe jako Romy 

identifikují (Moravec, 2006, s. 14-17).  

Spory ohledně pojmenování Cikáni a Romové se v laických i v odborných kruzích 

otevřeně vedly jiţ od roku 1989
1
, mezi romskými intelektuály a jejich neromskými přáteli 

patrně ještě dříve. Většina Romů na světě, včetně Romů na území ČR, se hlásí k etnickému 

jménu Rom
2
. K tomuto označení se Romové oficiálně přihlásili na 1. Mezinárodním 

kongresu Romů v Londýně v roce 1971 (Frištenská a Víšek, 2004, s. 13). Hübschmannová 

(1993, s. 19-20) označení Rom vysvětluje jako: „symbol společenství sjednocovaného 

sémantickou opozicí gádţo“. Zatímco termín Cikáni je apelativem, čili pojmenováním, 

které zhruba od 11. století pouţívají osoby stojící vně označované skupiny, termín Romové 

je autonymní. Skupina jej jiţ po staletí uţívá k vlastní identifikaci. Etymologicky je slovo 

Rom nejspíše odvozeno z indického Dóm, coţ je název pro příslušníky potulné indické 

kasty. Romové sami sebe počali nazývat Roma jiţ v období, kdy putovali Byzantskou říší 

do Evropy. Označení Cikán je naproti tomu spojeno s názvem byzantské heretické sekty 

Athinaganoi, který se záhy přenesl na celou skupinu Romů pohybující se Evropou. 

Rumunsky se tak Romové nazývali Tzigan, italsky Zingaro, švédsky Zigenar, německy 

Zigeuner, ve francouzštině Tsigane (Michaylova a Georgiev, 2008, s. 156-157). Bez 

ohledu na preference samotných Romů se pojmenování Cikán zachovalo aţ do 

současnosti, neboť jej lidé pouţívali daleko častěji. Také asimilační politika 

komunistického reţimu přiţivovala uţívání pejorativního označení Cikán. Dnes je pojem 

Rom běţně pouţíván vědeckou obcí, ale i v rámci veřejného - politického a právního - 

diskursu. Rom je podle čl. 3, odst. 2 Listiny základních práv a svobod a podle § 2 zákona 

č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, občan, který se hlásí 

                                                
1  Prosazování označení Romové je u nás relativně nové. Souvisí s počátky sebeuvědomování Romů a 

určitého emancipačního procesu, který Romové zahájili s pádem totalitního reţimu.  
2  Slova Rom (muţ ve smyslu manţel), Romňi (ţena ve smyslu manţelka) a Roma (jako označení určitého 

společenství) se nejšířeji a především v souladu s chápáním samotných Romů vymezují jejich 

společenství (Frištenská a Víšek, 2004, s. 12). 
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k romské národnosti. Jestliţe jsou Romové neromy označováni jako cikáni, většina Romů 

si s tímto slovem spojuje negativní konotace (zloději, nečestní, špinaví). Označení Rom je 

také jednoznačně preferováno na úrovni mezinárodních a nadnárodních organizací, neboť 

je povaţováno za politicky korektní.  

Pojetí romství coby příslušnosti ke kultuře se projevuje v osvojení a praktikování 

určitého integrovaného systému hodnot, norem, idejí, způsobů ţivota, myšlení i 

dorozumívání či principů sociální organizace (Průcha, 2007, s. 46). V souladu s touto 

koncepcí je Romem i jedinec, který není svým okolím či sebou samým za Roma 

povaţován. Definujícím znakem je totiţ pouţívání romského kulturního vzorce, jehoţ 

obsah však přesahuje rámec bakalářské práce. Příkladem Roma tak můţe být i M. 

Hübschmannová, přední česká romistka, stejně tak jako ostatní odborníci, kteří svůj ţivot 

zasvětili odhalování romské svébytnosti. Lze jen předpokládat, ţe konkrétní podoba 

romské kultury je značně závislá na území, z něhoţ Romové migrovali, i prostředí, v němţ 

Romové ţijí
3
. Intenzita, forma a projevy romské kultury variují napříč romskými rodinami 

i vzhledem k akulturacím a asimilačním tlakům majority. Mezi rysy romské kultury, které 

kontrastují s kulturou etnických Čechů, patří např. víra v mule – vracející se duše mrtvých, 

příbuzenství jako páteř sociální struktury, umocněný patriarchální ráz rodinného 

uspořádání a úcta k ţeně jako nositelce ţivota, dodrţování svatebních a pohřebních rituálů 

nebo kastovnictví uvnitř romské společnosti. 

Ve smyslu sebeidentifikace jsou Romy ti, kteří se za ně sami povaţují, a to bez ohledu 

na mínění, která jsou podsouvána příslušníky jiných společenství. Vědomé proţívání 

romské identity však ještě nezakládá nutnost hlásit se k romské národnosti. Je známo, ţe 

velká část příslušníků romské populace se k romské národnosti nehlásí, pokud je o tomto 

pořizován záznam (např. při sčítání lidu). Důvodem je snaha vyhnout se diskriminaci.  

Romství můţe být odvozeno také na základě vnějších znaků. Klíčovou úlohu zde hraje 

barva pleti, která je obecnou populací spatřována jako jaderná charakteristika, na jejímţ 

základě jedince zařazujeme do kategorie Rom. Dalším zčásti vnějším znakem, který Romy 

odlišuje od tzv. etnických Čechů, je romský jazyk
4
. Jazyková práva minorit, stejně tak jako 

                                                
3  Tak např. degeši (rituálně nečistí Romové s nízkým statusem, kteří stojí v opozici vůči tzv. ţuţe Roma) je 

v prostředí tradičních romských osad u východních hranic Slovenska spojeno spíše s pojídáním psího či 

koňského masa, zatímco městští Romové povaţují za degeše např. někoho, kdo uţívá drogy. Nezávisle na 

prostředí je degešství pouţíváno pro vyjádření rozdílů mezi vlastním rodem a rodem cizím. Častým 

důsledkem degešství je nejen omezení osobních kontaktů, ale i vyřazení ze solidární sítě.   
4
  Romština je indoevropský jazyk. Územní přesuny jsou příčinou obohacení původní romštiny tzv. 

výpůjčkami, slovy ze srbštiny, rumunštiny, maďarštiny, slovenštiny, ukrajinštiny, polštiny a němčiny, 

která Romové ve své pravlasti neznali a která z důvodů historických ani znát nemohli. (Šotolová, 2008, s. 

27). Romská abeceda je ve srovnání s  českou ochuzena o písmena y a ě. Navíc obsahuje dz a tzv. 
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apel na nutnost uchování a rozvíjení jazyka romské minority Hübschmannová (1991, s. 3) 

dokládá slovy: „Kultura je specifická historická zkušenost etnické skupiny. Zvláštní 

společenská struktura skupiny, v níţ se jazyk a kultura dennodenně reprodukují, posiluje 

psychickou determinaci kaţdého jedince právě oním jazykem a kulturou. Násilná asimilace 

představuje tedy nejen dezintegrující a dezorientující a dezorientující zásah do osobnosti 

kaţdého jejího příslušníka“. V současné době Romové zejména v komunikaci 

s neromským světem pouţívají tzv. romský etnolekt češtiny. Jedná se o neustálenou formu 

nevlastního jazyka, který obsahuje jak slova romská, tak česká. Charakteristická je česká 

fonetika poznamenaná romskou výslovností a roubování romských mluvnických tvarů na 

česká slova (Hübschmannová, 1993, s. 68).  

 

 

 

2.2 Romská populace v ČR  

Romské etnikum na území ČR netvoří homogenní skupinu. Původní populace 

českých a moravských Romů byla takřka vyhlazena nacisty. Jejich potomci dnes spolu 

s německými Romy tvoří cca 5% Romů v ČR. Přibliţně 85% Romů na území České 

republiky tvoří slovenští Romové, kteří po roce 1945 v souvislosti s tzv. mírovým 

budováním migrovali za prací ve znárodněném průmyslu z východního a středního 

Slovenska. Území ČR dále obývají také maďarští, olašští a němečtí Romové 

(Hübschmannová, 1993, s. 23). Olašští Romové se od ostatních romských subetnik liší 

zejména tím, ţe ţili kočovným způsobem ţivota aţ do roku 1959, kdy vešel v platnost 

zákon č. 74/1958 o trvalém usídlení kočujících osob
5
. „Toto rázovité společenství je 

dodnes typické svojí uzavřeností vůči okolnímu světu (i k ostatním romským skupinám) a 

konzervativností v dodrţování svých zvyklostí a tradic“ (Frištenská a Víšek, 2004, s. 16). 

                                                                                                                                              
aspirované významotvorné hlásky čh, kh, ph a th, které se vyslovují s lehkým přídechem. V romštině se 

dále objevuje pro češtinu ne zcela typická souhláska dţ  a také měkké l, vyslovované jako ve slovenštině. 

Výslovnost romštiny je fonetická, Češi mohou romský text číst stejně, jako by byl psán česky. Romština 

má osm slovních druhů, osm pádů, číslo jednotné a mnoţné, rod je pouze ţenský a muţský. Slovesa se 
časují (Hübschmannová a kol., 1998, s. 12-15). Zajímavé je, ţe romština nebyla pouţívána jako psaný 

jazyk. Psané slovo, lépe řečeno české psané slovo, vstoupilo do ţivota Romů v Československu aţ 

v době, kdy se podrobili povinné školní docházce. Závazná písemná norma slovenské romštiny vychází 

z pravopisných zvyklostí češtiny a slovenštiny. Pravidla pravopisu romštiny napsaly spolu s romsko-

českým a česko-romským slovníkem M. Hübschmanová, H. Šebková a A. Ţigová.  
5  V §1 se praví: „Národní výbory poskytují osobám, které vedou kočovný způsob ţivota, všestrannou 

pomoc, aby mohly přejít k usedlému způsobu ţivota; zejména jsou povinni těmto osobám pomáhat při 

opatřování vhodného zaměstnání a ubytování a působit výchovnými prostředky soustavně k tomu, aby se 

stali řádnými pracujícími občany.“ Ve třetím paragrafu se pak zákon hodlá rázně vypořádat s kaţdým, 

kdo takovou „pomoc“ odmítne: „Kdo setrvá při kočovném způsobu ţivota, přesto, ţe mu byla poskytnuta 

pomoc k trvalému usídlení, bude potrestán pro trestný čin odnětím svobody na 6 měsíců aţ 3 léta.“ 
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Romům byl statut národnostní menšiny přiznán v roce 1991 díky Listině základních 

práv a svobod, která občanům České republiky garantuje svobodu národnostního 

sebeurčení. Statut národnostní menšiny s sebou také přinesl právo na vzdělávání 

v mateřském jazyce, právo na zajištění vlastní kultury, právo na šíření a přijímání 

informací v mateřském jazyce, právo na uţívání mateřského jazyka v úředním styku, právo 

na sdruţování na národnostním principu či právo na účast zástupců menšin na řešení věcí, 

které se jich dotýkají
6
. I přesto, ţe romskou národnost v posledním sčítání lidu v roce 2001 

deklarovalo pouze necelých 12 tis. osob, patří romská menšina k nejpočetněji zastoupeným 

národnostem (ČSÚ, 2003, s. 30). Odborníci však uvedený počet povaţují za 

podhodnocený, neboť Romové by tak tvořili pouze 0,1 % veškerého obyvatelstva. Takto 

získaná čísla dokládají, ţe sčítání lidu uskutečňovaná po roce 1989 nepřinášejí ţádný údaj 

o objektivním počtu etnických Romů, ale o početnosti romské národnostní menšiny, tedy o 

mnoţství těch, kteří se subjektivně cítí její součástí (Frištenská a Víšek, 2004, s. 31). 

Důvody, proč se většina osob, které jejich okolí povaţuje za Romy, nepřihlásila k romské 

národnosti, dostatečně neznáme. Můţeme se pouze domnívat, ţe respondenti ne zcela 

rozlišují kategorie národnost a státní příslušnost. Případně se tito občané za Romy 

povaţují, ale své romství nevnímají jako svou národnost, tj. necítí se být příslušníky 

jednotného romského národa. Zjišťování skutečného počtu Romů v ČR je velmi sloţité. 

Evidence obyvatel podle etnické příslušnosti je totiţ s výjimkou sčítání lidu nezákonné. 

Důvodem je především historická zkušenost, neboť podrobné soupisy Romů, resp. 

cikánského obyvatelstva, byly nacisty pouţity při likvidaci českých a moravských Romů. 

Demografové, kteří se při odhadech počtu Romů opírají o data z „předlistopadových“ 

evidencí, dochází k závěru, ţe v ČR ţije přibliţně 250 aţ 300 tis. etnických Romů (Úřad 

vlády ČR, 2008, s. 3). Romská populace je ve srovnání s populací tzv. etnických Čechů 

populačně progresivnější. Vysoká porodnost ovlivňuje věkovou strukturu romského etnika. 

V něm převládají děti a mladí lidé, naopak podíl osob ve věku 65 a více let je velmi nízký 

(Ibid.).  

Většina Romů ţije spíše ve městech neţ na venkově. Tato skutečnost kopíruje 

migrační tok Romů ze Slovenska, kteří do Čech a na Moravu přicházeli za prací 

v průmyslových centrech. Podle sčítání lidu v roce 2001 je v České republice výraznější 

                                                
6  Pokud jde o právo na vzdělávání v mateřštině, nejedná se o národnostní školství s výukou v romském 

jazyce, ale o zajištění takových podmínek pro romské děti, aby se mohly zařadit mezi ostatní a dosáhnout 

dokončeného vzdělání. Právo na šíření informací v mateřském jazyce je realizováno vydáváním 

periodického a neperiodického tisku a vysíláním pro příslušníky národnostních menšin. 
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zastoupení Romů v krajích Moravskoslezském (Ostravsko-karvinská aglomerace), 

Ústeckém (okresy Ústí nad Labem, Děčín, Most, Chomutov), dále Středočeském a 

Olomouckém a v hlavním městě Praze. V zásadě ale Romové v České republice ţijí 

rozptýleně na území celého státu.  

K romštině jako svému mateřskému jazyku se hlásí více neţ 23 tis. osob, 

v kombinaci s českým jazykem romštinu do Sčítacího listu osob uvedlo dalších 13 tis. 

osob. I přesto, ţe Romové ţijí v diaspoře, mohou se Romové z různých částí světa 

domluvit. Nejsnáze tak mohou komunikovat Romové hovořící olašským dialektem, který 

pouţívá přibliţně 10% Romů. Přibliţně 80% romského obyvatelstva v České republice 

hovoří tzv. slovenskou romštinou (Šotolová, 2008, s. 28). Početně málo zastoupení Sintové 

mluví sintským dialektem romštiny, který je ostatním Romům jen velmi málo 

srozumitelný, protoţe obsahuje mnoho výpůjček z němčiny. Zbylé skupiny pouţívají 

slovenské romštině blízký ahi-dialekt, někdy nazývaný také maďarský. Příslušníci 

romského etnika jsou dnes zcela nebo do určité míry bilingvní.  

 

 

 

2.3 Romové v české společnosti po roce 1989
7
 

Svoboda získaná v listopadu 1989 přinesla Romům nejen přiznání statutu 

národnostní menšiny, ale také katastrofálně vysokou nezaměstnanost. Ta byla zapříčiněna 

jejich nízkou kvalifikovaností, předsudky ze strany zaměstnavatelů, úbytkem pracovních 

příleţitostí v privatizovaném průmyslu a přílivem levné pracovní síly z východní Evropy a 

později i Asie. Došlo ke ztrátě dosavadních sociálních jistot, prohlubování chudoby 

romských rodin. Bezpečí Romů začalo být ohroţováno přímým fyzickým násilím 

příslušníků extremistických sdruţení. Postoj majoritní společnosti lze i po pádu 

komunistického reţimu hodnotit jako spíše negativní. 

Souţití s minoritami je navíc indikátorem kvality ţivota celé společnosti. Kulturní 

pluralita, která akcentuje rovnocennost specifických kultur, je však v ţivotě občanů ČR 

spíše teoretickým principem
8
, neboť v běţném ţivotě se setkáváme s netolerancí vůči 

Romům. Výjimkou nejsou ani rasistické výboje extrémistů či negativní stereotypy. Náhled 

                                                
7  Kapitola byla zpracována s pouţitím podkladů uveřejněných na webových stránkách Romové v České 

republice, které jsou dostupné z http://romove.radio.cz  
8  Obsah pojmu kulturní pluralita odpovídá pojetí tzv. kulturního relativismu, který Soukup (2004, s. 204) 

definuje takto: „Kulturní relativismus je teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů, 

předpokládající, ţe jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, 

které je moţno popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem, idejí.“ 

http://romove.radio.cz/
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většinové společnosti je historicky ovlivněn asimilačním modelem zvládání skupinové 

heterogenity, ve kterém je odlišnost ignorována s cílem splynutí jedince s většinou 

(Hájková, 2005, s. 12). Je také spojen s etnocentrismem – někteří etničtí Češi nesouhlasí 

s odlišnými ţivotními strategiemi, hodnotami, vzorci jednání a způsobem uvaţování 

Romů
9
. Romská národnostní menšina se podle ČSÚ (2003, s. 30) svými charakteristikami 

výrazně odlišuje od průměru republiky i od jiných národnostních menšin, např. niţší 

úrovní vzdělání a ekonomické aktivity. Nejčastěji je Romům vyčítáno tzv. vybydlování 

přidělených bytů a nuzné hygienické podmínky obývaných lokalit, zneuţívání systému 

SSP spjaté s neochotou pracovat (časté je přesvědčení, ţe Romy ţivíme z našich daní), 

kriminalita a snad i hlučnost. Dráţdivě můţe působit také apelování na romská práva a 

časté stíţnosti Romů na diskriminaci, kterou spatřují jako výlučnou příčinu svého 

neúspěchu.  

Kulturně pluralitní společnost se však projevuje tolerancí způsobu ţivota cizích 

společenství a respektem vůči odlišným hodnotám a normám (Průcha, 2004, s. 46).  

 

 

 

2.3.1 Situace v letech 1989 - 1994 

„Období krátce po roce 1989 (zhruba do roku 1993) patřilo pro Romy a jejich 

ambice k těm šťastným“ (Frištenská a Víšek, 2004, s. 47). S přechodem k demokratickému 

zřízení společnosti se Romové začínají angaţovat i na poli politické reprezentace. Vznikají 

romská hnutí, např. Romská občanská iniciativa (ROI), v zákonodárných orgánech se 

historicky poprvé objevují romští členové Občanského fóra. V prvních svobodných 

volbách v roce 1990 kandidovala ROI, první romská politická strana, a do federálního 

Parlamentu bylo za různé politické strany zvoleno celkem 11 romských poslanců. ROI také 

předloţila vlastní Koncepci řešení problematiky Romů v ČSFR, která byla brána v úvahu 

při zpracování několika vládních dokumentů. V roce 1991 vzniká v Brně Muzeum romské 

kultury, první instituce svého druhu v Evropě.  

                                                
9
  Podle výsledků sociologického výzkumu, který byl uveden v tzv. Bratinkově zprávě, označilo 25 % 

respondentů za příčinu problémů v souţití romské menšiny s majoritou neschopnost komunikovat 

a porozumět si. 37 % respondentů se domnívalo, ţe hlavním problémem jsou určité vlastnosti Romů, 

které povaţuje většinová společnost za nepřijatelné a za negativní. Největší část dotazovaných (tj. 38 %) 

uvedla, ţe svoji roli hrají obě zmíněné skupiny příčin, jelikoţ spolu vzájemně souvisí, a proto se o 

zlepšení vzájemného souţití mají snaţit jak Romové, tak etničtí Češi.  
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Vystřízlivění přišlo s rokem 1993. V době rozdělení Československé federace, mělo 

na Romy mimořádně negativní dopad přijetí zákona o občanství
10

. Zákon o občanství 

nepřímo přispěl k diskvalifikaci Romů z trhu práce, desetitisíce slovenských Romů ţijících 

v České republice se od 1. července 1994 formálně staly bezdomovci. Romové, kteří 

v poválečném období migrovali ze slovenských osad zčásti spontánně a zčásti 

regulovaně
11

, v rámci státem organizovaného rozptylu, pobývali v Čechách jako na 

návštěvě u příbuzných. Absence trvalého bydliště na území ČR náhle generovala nové 

sociální problémy Romů. Nezaměstnaní Romové nesplňovali podmínky pro získání statutu 

zájemce o zaměstnání. Občané, kteří byli na základě místa narození označeni za Slováky, 

museli v případě zájmu o české občanství doloţit alespoň dvouletý pobyt v České 

republice a prokázat trestní bezúhonnost v uplynulých pěti letech. Přijetí zákona o 

občanství neušlo pozornosti Českého helsinského výboru ani mezinárodním vládním i 

nevládním organizacím, které se zabývají dodrţováním lidských práv. Kritický postoj vůči 

této politice státu byl také vyjádřen Zprávou Ministerstva zahraničí USA. K novelizaci 

zákona o občanství, která zrušila podmínku pětileté trestní bezúhonnosti, došlo aţ v dubnu 

1996. Problematika sociálního vyloučení Romů v české demokraticky se formující 

společnosti se tak soustavně prohlubovala jiţ od 90. let uplynulého století. V období 

transformace hospodářství byl však problémům romských komunit věnován nedostatečný 

prostor – byly povaţovány za druhořadé a jednoduše na ně nezbýval čas.  

 

 

 

2.3.2 Situace v letech 1995 - 1999 

Větší pozornost vládních činitelů si romská menšina vydobyla aţ v roce 1995. 

Tehdy v souvislosti se smrtí Roma T. Berkiho došlo ke zpřísnění trestů za rasově 

motivované trestné činy, prezident V. Havel se zúčastnil pietního aktu v bývalém 

koncentračním táboře Lety na Příbramsku, aby uctil památku českých Romů zahynulých 

za druhé světové války. Rok 1997 se nesl ve znamení emigrace Romů do Kanady, kde 

desítky rodin ţádaly o politický azyl. Svůj podíl na tom mělo i působení médií - vlna 

odchodů do zahraničí se vzedmula v návaznosti na reportáţ komerční televize Nova. 

                                                
10  Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání občanství České republiky  
11  Mezi lety 1965 aţ 1970 byla realizován tzv. “program organizovaného rozptylu cikánského obyvatelstva 

v rámci Československa”, který byl zaštítěn vládním usnesením č. 502/1965 Sb. 
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V témţe roce vznikla Meziresortní komise pro záleţitosti romské komunity
12

, předchůdce 

RVZRK, a účast zástupců romské menšiny na řešení věcí jich se týkajících se významně 

zvýraznila.  

Po vraţdě súdánského vysokoškolského studenta mladým skinheadem následovaly 

mnohé protirasistické demonstrace, debata na téma rasismus se stlala celospolečenským 

tématem.  

V roce 1998 se událostí lokálně politického rázu, která neunikla pozornosti českých 

i zahraničních médií, Kongresu USA ani Rady Evropy, bylo rozhodnutí ústeckých radních 

o výstavbě zdi v Matiční ulici. Tato zeď měla oddělit několik rodinných domů od obecních 

bytů pro neplatiče, ve kterých ţili především Romové. Mezi odpůrci a zastánci stavby se 

rozpoutala vášnivá debata, o plotu v Matiční ulici ve svém novoročním projevu hovořil i 

prezident V. Havel. Ústečtí radní nakonec svůj záměr změnili – rozhodli o vystavění 

dvoumetrového plotu z  tvárnic. Za zmínku stojí i skutečnost, ţe v parlamentních volbách 

uspěla pouze jediná romská kandidátka (M. Horáková za Unii svobody) a ţe došlo k 

otevření první soukromé romské střední školy v Kolíně.  

Rozruch kolem zdi v Matiční ulici pokračoval i v roce 1999. Podle vládního 

usnesení č. 1054 ze dne 6. října 1999 K problematice stavby plotu v Matiční ulici v Ústí 

nad Labem, které Zeman ocitoval pro ČTK, se zeď v Matiční ulici „začíná stávat zdí mezi 

námi a Evropou, respektive zdí mezi námi a Evropskou unií a ti, kdo si to neuvědomují, 

prokazují velmi špatnou sluţbu České republice“ (Romové v České republice, 2001). O 

čtyři dny později však byla stavba zdi dokončena. Helsinský výbor Kongresu USA přiřkl 

Matiční ulici symbol netolerance a rasismu vůči Romům. V listopadu téhoţ roku ČR 

navštívil evropský komisař G. Verheugen a poradil českým politikům, aby plot nechali 

zbourat nejpozději do helsinského summitu Evropské unie, který se měl konat 2. týden 

v prosinci. Na vyřešení situace obdrţeli ústečtí radní částku 10 mil. Kč ze státního 

rozpočtu. Peníze byly určeny na zbourání zdi a na řádné vyřešení celého konfliktu. 24. 

listopadu 1999 byla zeď zbourána
13

. 

Ještě na konci 90. let zprávy Českého helsinského výboru vládě opakovaně vytýkají 

chudobu, vysokou nezaměstnanost i negramotnost Romů, dále také absenci prvků 

                                                
12  Usnesením vlády ČR č. 581 ze dne 17. září 1997. Statut tohoto orgánu byl z ad hoc pracovní skupiny 

vládním usnesením č. 1371 ze dne 19. prosince 2001změněn na stálý poradní orgán. 
13  Zde se nabízí otázka, jak zajistit soulad v jednání samosprávy a státu. Ačkoli jsou vymezena práva 

národnostních menšin – tedy i menšiny romské, jednalo ústecké zastupitelstvo podle vlastní vůle a 

nerespektovalo rámcové vymezení podmínek integrace Romů, které se stát zavázal zaručit. 

Decentralizace státní moci tak přináší omezení státní garance vůči právům národnostních menšin. 

Veškerá nařízení a rozhodnutí vlády, včetně dokumentů nadnárodního charakteru, by pak byly jen 

snůškou formalit. 
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multikulturalismu v českých školách, předsudky a fyzické násilí páchané na Romech. 

Kritika pasivního přístupu České republiky vůči řešení problematiky sociálního 

začleňování vyústila v roce 2000 k odsouhlasení Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům 

romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti. Vláda tak svým usnesením 

ze dne 14. června 2000 č. 599 přijala jako hlavní cíl dosaţení bezkonfliktního souţití 

Romů s majoritní společností. Při realizaci romské integrace vláda upřednostňuje opatření 

zacílená na aktivaci samotných příslušníků romských komunit před opatřeními zaloţeným 

na pasivním přijímání pomoci. 

 

 

 

2.3.3 Situace od roku 2001 po současnost 

Po roce 2000 také sílí občanská angaţovanost Romů, která se odráţí v zakládání 

romských organizací, zejména občanských sdruţení, jichţ bylo v roce 2003 registrováno 

celkem 381. Předmětem jejich činnosti je poskytování terénní sociální práce, volnočasové 

aktivity pro děti a mládeţ, podpora vzdělávání, rozvíjení romské kultury, poradenská 

činnost pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit
14

. Samotní Romové tak vyvíjejí 

aktivity, kterými se snaţí „pozvednout“ členy vlastní komunity. Novým jevem je také 

prezentace příslušníků romského etnika v médiích. Zejména mladou generaci Romů 

můţeme spatřit na obrazovkách televize v roli autorů a komentátorů, slýchat je i 

v rozhlase. Svůj podíl mají Romové také v hudební kultuře, romská hip-hopová kapela 

Gipsy.cz v roce 2009 prezentovala ČR v mezinárodním kole soutěţe Eurosong, dříve před 

tím koncertovala na světovém festivalu v anglickém Glastonbrry. V oblasti kultury stát 

také dotuje vydávání romské literatury a periodik, např. Romano Hangos, Romano Voďi a 

odborný romistický časopis Romano Dţaniben. 

Zatímco prezentace romských elit jiţ ve společnosti má svůj prostor, o romských 

komunitách se stále častěji hovoří jako o skupině obyvatelstva, která je výrazně ohroţena 

sociálním vyloučením. Důkazem jsou nejen koncepční materiály formulované 

                                                
14  Mezi nejvýznamnější romské organizace na poli kultury patří Společnost odborníků a přátel Muzea 

romské kultury Brno nebo Sdruţení olašských Romů v ČR i o. s. Romea, provozující informační 

internetový portál o Romech. V oblasti lidských práv se významně angaţuje např. Občanské sdruţení 

ROMODROM, Slovo 21, o. s. a Sdruţení Dţeno, které je také provozovatelem internetového rádia Rota. 

Vzdělávání je doménou Sdruţení R-mosty, Společenství Romů na Moravě, Sdruţení dětí a mládeţe Romů 

v ČR či Nadace Dr. Rajka Djuriče. Předmět činnosti většiny těchto organizací však jde i za hranice 

vymezených oblastí. Nabízené aktivity se prolínají s cílem zlepšit podmínky Romů v ČR. Politicky 

angaţované je např. Demokratická aliance Romů (DAR). Činnost nejznámější politické strany, Romské 

občanské iniciativy, byla k 21. prosinci 2007 rozsudkem Nejvyššího správního soudu pozastavena. 

http://romove.radio.cz/cz/clanek/19365#rajko
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jednotlivými ministerstvy, o nichţ se v průběhu bakalářské práce zmiňuji, ale i zprávy 

médií. Problematika sociálního vyloučení Romů je předmětem zvláštní kapitoly, zde se 

k ní vyjádřuji spíše okrajově, a to z hlediska názvoslovného. Po roce 2000 totiţ 

zaznamenáváme v terminologii vztahující se k problematice Romů a jejich souţití 

s majoritou povaţuji za velmi významný. Pouţívání označení jedinec se sociokulturním 

znevýhodněním můţe výrazně přispět ke změně postoje, který česká společnost vůči 

Romům zaujímá. Romové zaštítění nadřazeným pojmem sociálně vyloučení či 

sociokulturně znevýhodnění tak v očích veřejnosti přestanou být vnímáni jako výlučná 

skupina s výlučnými právy, která se těší zvláštní podpoře ve formě tzv. pozitivní 

diskriminace. Od této chvíle to nejsou pouze Romové, kteří se stávají terčem afirmativních 

akcí ve vzdělávání, na trhu práce a v oblasti integrace obecně. 

K 1. lednu 2007 vešel v platnost nový zákon o sociálních sluţbách
15

, který mj. 

reflektuje zásady vládní politiky integrace Romů. Posláním zákona je chránit práva a 

oprávněné zájmy lidí, kteří jsou z různých důvodů oslabeni v jejich prosazování, kteří se 

ocitají v nepříznivé sociální situaci (podle § 3 zákona). V souvislosti s cílovou skupinou 

Romů, resp. jednotlivců a rodin sociálně vyloučených, trpících materiálním nedostatkem, 

nezaměstnaností a omezením kontaktu se společenským prostředím, zákon jako nástroj 

sociálního začleňování definuje sluţbu terénní programy. Terénní programy se po 

zkušenostech získaných v rámci Programů podpory terénní sociální práce – terénní 

sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách
16

 ukázaly jako jeden 

z nejefektivnějších způsobů, jak soustavně přispívat k integraci Romů. Kromě toho jsou 

terénní programy jako jediné zacílené na fenomén sociálního vyloučení v prostředí 

romských komunit. 

Úkolem terénních programů je prostřednictvím metod speciálního sociálního 

poradenství, socioterapeutické pomoci a nedirektivním vedením dosahovat zlepšení kvality 

ţivota Romů (Poláčková, 2008, s. 417-418). Základním východiskem terénní sociální 

práce je řešit maximum problémů společně s klientem, motivovat k aktivní spolupráci a 

naučit ho problémy řešit samostatně.  

 

 

 

                                                
15   Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů 
16  Usnesení vlády ČR č. 386 ze dne 19. dubna 2000 
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3 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 

 

3.1 Definice sociálního vyloučení 

MPSV ČR (2006, s. 9) sociální vyloučení definuje jako „proces, v jehoţ rámci je 

jedinci, skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke 

zdrojům, pozicím a příleţitostem, které umoţňují zapojení do sociálních, ekonomických a 

politických aktivit majoritní společnosti“. Zmiňované zdroje, pozice a příleţitosti se týkají 

především zaměstnání, bydlení, sociální ochrany, zdravotní péče a vzdělání. Tato definice 

však sociálně vyloučeným osobám přisuzuje pasivní roli obětí vnějších vlivů a opomíjí 

individuální příčiny sociálního vyloučení související s jednáním a návyky konkrétních 

jednotlivců, jichţ se sociální vyloučení týká.  

Termín sociální vyloučení (také sociální exkluze) je dnes jiţ běţnou součástí 

slovníku sociologů, politiků, antropologů a sociálních pracovníků, pod vlivem médií vešel 

i do povědomí české laické veřejnosti. Ta jej nejčastěji chápe jako politicky korektní 

označení osob, které jsou sociálně nepřizpůsobivé, neproduktivní, závislé na sociálních 

dávkách a eufemisticky řečeno kulturně specifické. Za sociálně vyloučené jsou jimi takřka 

výhradně povaţováni příslušníci romského etnika, neboť velká část lidí, kteří jsou 

postiţeni sociálním vyloučením, je stigmatizována odlišnou barvou pleti. Sociálně 

vyloučeným se však můţe stát kaţdý. Sociální exkluzí trpí např. senioři, zdravotně 

postiţení, ale i svobodné matky s dětmi či gayové a lesby. V následujících stati uvidíme, ţe 

obsah pojmu sociální vyloučení je spíše vágní a mnohoznačný (Mareš, 2006, s. 5). 

V odborné literatuře, v zákonech i v národních koncepcích o integraci menšin se 

setkáváme také s označením jednotlivec ohroţený sociálním vyloučením. Sociálně 

vyloučený jedinec se nemůţe dostatečně seberealizovat. V oblasti ekonomického, 

sociálního i kulturního ţivota společnosti jiţ je značně limitován a nese proto více znaků 

sociálního vyloučení (nezaměstnanost, zhoršená úroveň bydlení, chudoba, stigmatizace). 

Oproti tomu jedinec sociálním vyloučením ohroţený doposud ţije způsobem, který je ve 

společnosti povaţován za běţný, ale vnímáme u něj vysoké riziko, ţe se sociálně 

vyloučeným stane v budoucnosti, pokud nebudou realizována preventivní opatření. Tato 

preventivní opatření zamezují prohlubování problémů, které se doposud objevily v oblasti 

bydlení, zaměstnání, navazování kontaktů s lidmi, institucemi a poskytovateli sluţeb, ve 

vzdělávání nebo při uplatňování práv a zájmů. Existují také skupiny lidí, které povaţujeme 

za zvýšeně náchylné, zranitelné či téměř predisponované ke vzniku sociálního vyloučení. 

Nejčastěji se jedná o seniory, svobodné matky s dětmi a skupiny strádající materiální 
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nedostačivostí, osoby se zdravotním postiţením, příslušníky národnostních menšin, 

antropologicky odlišné jedince, oběti trestných činů, osoby propuštěné z VTOS, 

bezdomovce, nebo osoby, jejichţ ţivotní styl vede ke konfliktu se společností (uţivatelé 

drog, pachatelé trestné činnosti apod.) Jak sociálně vyloučení, tak i sociálním vyloučením 

ohroţení jednotlivci mohou být cílovou skupinou aktivit směřovaných k sociálnímu 

začleňování. Paralelně s tímto výkladem je pak interpretován i pojem lokalita ohroţená 

sociálním vyloučením. 

Pluralismus paradigmat v sociálních vědách, jehoţ důkazem je také následující 

kapitola, způsobuje nejednotný výklad termínu sociální vyloučení. K mnohoznačnosti 

pojmu přispívá také multidimenzionální charakter termínu sociálního vyloučení. Můţeme 

rozlišit následující dimenze (či mechanismy), ve kterých se sociální vyloučení projevuje: 

(1) ekonomické, (2) kulturní a sociální, (3) symbolické, které se projevují stigmatizací 

sociálně vyloučených, (4) politické a (5) prostorové vyloučení. Tyto dimenze jsou 

vzájemně propojeny a rozlišení mezi nimi je čistě analytické (Mareš, 2000, s. 287-288). 

Pro lepší uchopení obsahu pojmu sociální vyloučení doporučuji nahlédnout kapitolu 

věnovanou podobě sociálního vyloučení Romů. 

 

 

 

3.2 Sociální vyloučení, kultura chudoby a underclass  

Termín sociální vyloučení byl poprvé pouţit v 70. letech uplynulého století ve 

Francii, a to v souvislosti se specifickou situací osob ţijících na okraji společnosti. R. 

Lenoir
17

 ve své publikaci z roku 1974 nalezl pro takové osoby pojmenování les exclus. 

Hlavními znaky skupin, které byly označeny jako sociálně vyloučené, byla chudoba, 

odříznutí od pracovních příleţitostí a systému státního sociálního zabezpečení, tedy 

omezený přístup k ekonomickým zdrojům společnosti (Navrátil, 2003, s. 30).  

Anglosaská státní politika problémy podobného rázu zastřešovala termínem 

chudoba. Koncept označovaný jako kultura chudoby, jehoţ autorem je O. Lewis
18

, na první 

pohled evokuje nedostatek hmotných zdrojů, zatímco kritérium kvality sociálních vztahů, 

zdá se, není příliš akcentováno. Jako kaţdá kultura má i kultura chudoby vlastní strukturu a 

vnitřní logiku, předává se z generace na generaci (Toušek, 2006, s. 290). Východiskem 

konceptu je podobnost skupin obyvatel stojících na okraji společnosti. Ta se projevuje 

                                                
17   LENOIR, R. Les exclus: Un Francais sur dix. Paris: Seuil, 1974. 
18   LEWIS, O. The culture of poverty,  Scientific American, 1966, vol. 215,, no. 4, , s. 19-25. 
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sdílením určitých vzorců chování, podobnou rodinnou strukturou, způsobem ţivota, 

charakterem mezilidských vztahů, hodnotovým ţebříčkem či pojímáním času a prostoru
19

. 

Marginalizovaným jsou dále společné sklony k sociální patologii a kriminalitě, 

charakterizuje je rovněţ uzavřený ekonomický systém vyznačující se zastavováním 

osobních věcí a půjčováním peněz na vysoký úrok. Odborníci proto hovoří o kultuře 

chudoby. Projevy kultury chudoby nejsou primárně důsledkem etnických specifik, ale jsou 

výsledkem adaptace na podmínky materiální chudoby v prostředí industriální společnosti 

(Člověk v tísni, 2006, s. 6). V tomto pojetí je riziku marginalizace a špatným ţivotním 

podmínkám vystaven kaţdý, kdo je chudý.  

Jiţ o pouhé desetiletí později na institucionální úrovni Evropské unie docházelo ke 

sjednocování „anglosaského“ konceptu chudoby a „francouzského“ pojetí sociální exkluze. 

Také Ladislav Toušek z Katedry antropologických a historických věd FF ZČU ve své stati 

Sociální vyloučení a prostorová segregace označuje koncept sociálního vyloučení za 

výhodnější, neboť je zpravidla vysvětlován jako multidimenzionální - příčiny a následky 

sociálního vyloučení jsou kladeny do různých sfér společenského ţivota, nevězí jen 

v materiálním nedostatku, jak je tomu u koncepcí operujících s chudobou. Chudoba je 

pouze jednou z dimenzí sociálního vyloučení. Vedle toho je důleţitým doprovodným 

fenoménem také marginalita ve smyslu odsunutí na okraj společnosti (Sedláková, 2002, s. 

29). Podle Touška (2007a) je zřejmě největší výhodou konceptu sociálního vyloučení to, 

ţe: „není doposud hodnotově zatíţený, jak je tomu v případě konceptu kultury chudoby či 

underclass, a příčiny vytěsňování neklade pouze na individuální bedra, ale poukazuje i na 

příčiny strukturálního charakteru“. 

Dalším konceptem, pomocí něhoţ můţeme interpretovat omezenou účast některých 

osob na společenském ţivotě, je tzv. underclass. Ten je zčásti pouţíván Ve  Velké Británii 

a především v USA, neboť se téměř výhradně vztahuje na Afroameričany. Termín 

označuje skupinu odvozenou od pracující třídy. Jedná se o méně vzdělanou pracovní sílu, 

která je odsouvána do marginální pozice z důvodu neschopnosti reagovat na výzvy 

moderních technologií. Ty jsou hnacím motorem restrukturalizace pracovního trhu. 

Underclass (neboli třída deklasovaných) je charakteristická chudobou, závislostí na 

sociálních dávkách, rozpadem rodiny a výrazně niţší ţivotní úrovní. Vedle abnormálního 

chování je jí připisována specifická, ale maladaptivní kultura, kterou lze popsat 

nedostatkem pracovní morálky, sexuální promiskuitou, orientací na přítomnost, zvýšenou 

                                                
19  Dle Bakaláře (2004, s. 75) Romové  nechápou a neproţívají dimenzi času jako lineární. Čas se omezuje 

pouze na rozměr aktuálně proţívané současnosti. 
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mírou kriminality a celkovým úpadkem. A. Giddens (1999, s. 267-268) ve své definici 

deklasovaných zdůrazňuje etnicitu jakoţto znak, který významně přispívá k diskvalifikaci 

na pracovním trhu.  

 

 

 

3.3 Příčiny, následky a projevy sociálního vyloučení 

Sociální vyloučení lze definovat jako multifaktoriálně podmíněný společenský jev. 

Důvodem selhání při snaze o nalezení jediné příčiny sociálního vyloučení je právě 

komplexní charakter problémů, s nimiţ se sociálně vyloučené osoby potýkají. Problémy 

sociálně vyloučených „fungují“ na principu spojitých nádob. Mají nejen tendenci stále se 

prohlubovat a ovlivňovat se navzájem, ale také rozšiřovat se do dalších oblastí ţivota. 

Můţeme si např. klást otázku, zda vyšší míra kriminality, která patří mezi průvodní znaky 

sociálního vyloučení, je příčinou či spíše následkem sociální exkluze. Z hlediska tzv. 

etického přístupu k výkladu sociálního vyloučení je právě rozpad tradičních norem, úpadek 

morálky a absence sociální kontroly hlavní determinantou obtíţné socioekonomické 

situace a marginalizace obyvatel (Navrátil, 2003. s. 31). Do slepé uličky bychom se patrně 

dostaly i v případě pátrání po původu dluhů, které mohou být transformací problémů 

s nevyhovujícím bydlením.  

Jednou z nejzávaţnějších příčin propadu na sociální dno je ţivotní krize pramenící 

z nedostatku financí, ztráty zaměstnání, problémů s bydlením, nemoci či nízké úrovně 

vzdělání. Důleţitou charakteristikou takové tíţivé situace je právě nahromadění problémů, 

přičemţ kaţdý jednotlivý problém se jeví natolik závaţným, aby otřásl pozicí jedince 

v sociální struktuře společnosti. Pokud lidé v krizové situaci setrvávají dlouhodobě, ocitají 

se v ohroţení sociálního vyloučení. Riziko sociálního vyloučení prohlubuje také snadno 

rozpoznatelný vnější znak, jakým je barva pleti či tělesné postiţení.  

Pro zjednodušení můţeme příčiny sociálního vyloučení rozdělit na vnější a vnitřní. 

Vnější příčiny sociálního vyloučení jednotlivci nemohou sami svým jednáním ovlivnit, 

neboť jsou podmíněny makrosociálně. Mezi takové příčiny řadíme především působení 

institucí státní správy a samosprávy, bytovou politiku, trh práce a jeho charakter, rasismus, 

diskriminace a předsudečné postoje společnosti, které jsou zaloţené na odlišnosti rasy, 

etnicity, národnosti, vyznání či způsobu ţivota (Toušek, 2007, s. 8). V kontrastu s tím jsou 

vnitřní příčiny sociálního vyloučení způsobeny jednáním konkrétních osob, jichţ se 

sociální vyloučení týká. „Třebaţe se jedná o příčiny individuální, jsou povětšinou 
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konsekvencí příčin vnějších“ (Toušek, 2007a). Mezi vnitřní příčiny řadíme zejména 

oslabení pracovních návyků při dlouhodobé nezaměstnanosti, špatné hospodaření s penězi, 

nízkou motivaci k řešení svých problémů, neznalost svých práv a povinností, včetně 

dlouhodobé frustrace, která ústí v okamţité uspokojení potřeb (Ibid.). 

Následkem sociálního vyloučení je například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost 

na sociálních dávkách, ţivot v prostorově či symbolicky vyloučených částech obcí 

(ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. „Jako 

adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, 

mezi něţ patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity 

beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, ţe člověk nemůţe ovlivnit vlastní sociální situaci“ 

(Člověk v tísni, 2006).  

 

 

 

3.4 Podoba sociálního vyloučení Romů 

Významnou kategorií osob, které přitahují riziko sociálního vyloučení, jsou 

příslušníci etnických menšin, v České republice zejména Romové. Nelze však směšovat 

pojem „Rom“ a „sociálně vyloučený“, neboť Romové mohou být ve společnosti plně 

integrováni – pracují, ţijí v důstojných podmínkách, vzdělávají se, účastní se voleb a 

veřejného ţivota společnosti. V odborné literatuře a dokumentech zákonodárců se 

v souvislosti se sociálním vyloučením Romů pouţívá spojení vyloučené romské komunity
20

 

(tj. územně definované skupiny Romů). Tento pojem vedle Romů zahrnuje i další osoby, 

které s Romy ţijí a sdílejí jejich osud a romskou kulturu. Problémy sociálně vyloučených 

romských lokalit se dotýkají i ostatních obyvatel obcí. Důvodem je napětí ve společnosti a 

zvýšená pravděpodobnost interkulturních konfliktů, pramenící z nespokojenosti příslušníků 

majority s rostoucími výdaji na sociální ochranu obyvatel, které povaţují za 

nepřizpůsobivé a nepotřebné
21

.  

Pro přehlednost uvádím výčet jevů, které sociálně vyloučené v romských komunitách 

na území ČR provázejí (Dosoudilová a kol., 2007, s. 66-67; Navrátil, 2003, s. 35 ): 

                                                
20  Pouţití tohoto pojmu pro pojmenování územně definovaných mnoţin jedinců a nukleárních rodin 

romského původu kritizují zejména kulturní antropologové. Ti za definující charakteristiky komunit 

povaţují specifické kvality probíhajících interakcí – pospolitost, spřízněnost a sdílenou identitu, nikoliv 

jen prostorové hranice těchto sociálních útvarů (Hirt, 2004, s. 74). Vzhledem k vnitřní heterogenitě 

romských skupin, z nichţ některé se vzájemně distancují, je přesnější mluvit o romských komunitách 

v plurálu.   
21  Příkladem mohou být nepokoje, které v únoru 2009 vypukly na sídlišti Janov v Litvínově. 

http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=1
http://epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=19
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 obývání lokalit s nízkou úrovní bydlení, větším počtem přelidněných bytů a 

nedostatečnou občanskou vybaveností 

 stigmatizace ve smyslu generalizujícího přisuzování negativních vlastností  

 nízká vzdělanost 

 nízká účast na výuce ve škole, horší výsledky ve škole 

 sníţená sociokulturní kompetence projevující se neznalostí svých práv a 

povinností a neschopností hájit své zájmy 

 ztíţený přístup k legálnímu zdroji výdělku 

 závislost na sociálních dávkách 

 horší zdravotní stav populace 

 materiální chudoba 

 neefektivní hospodaření s financemi spojené s neschopností pokrýt nutné 

výdaje (zpravidla nájemné a přidruţené sluţby)    

 uzavřený ekonomický systém vyznačující se častým zastavováním majetku, 

lichvou a tzv. rychlými půjčkami 

 ţivotní strategie orientované na přítomnost, resp. odkládání řešení problémů 

 větší potenciál výskytu kriminality 

 zvýšené riziko vzniku sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, 

gamblerství) 

 zkušenost s diskriminací 

 velký význam rodiny a kolektivistický charakter romské kultury, který přináší 

nutnost zabezpečit finančně a materiálně členy rodinných sítí 

 vyšší počet dětí v domácnostech bez práce 

 vyšší míra porodnosti u dívek v niţších věkových skupinách 

 vyšší počet dětí ve výchovných institucích 

 silná sociální kontrola ústící v rychlé šíření informací, desinformací, 

stereotypů 

 nesrozumitelnost „gádţovského“ světa a jeho institucí 
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3.4.1 Sociálně vyloučená romská lokalita 

Sociálně vyloučení jednotlivci a rodiny se často soustředí do jednoho místa – 

městských čtvrtí a ulic na periférii i uvnitř obcí, kde následně vzniká tzv. sociálně 

vyloučená lokalita. Se sociálně vyloučenými se však lze setkat i v jednotlivých ubytovnách 

či městských nájemních domech, které mají charakter chudinského bydlení. Jako sociálně 

vyloučenou romskou lokalitu označujeme místa obývaná skupinou, jejíţ členové sami sebe 

identifikují jako Romy, nebo jsou za Romy označeni svým okolím. Sociálně vyloučení 

Romové mohou také ţít vně sociálně vyloučené lokality, neboť charakter bydlení není 

jediným indikátorem exkluze. Na rozvrţení romských rodin v prostoru města se důleţitou 

měrou podílejí instituce místní samosprávy. Důvodem vzniku sociálně vyloučené romské 

lokality tak můţe být bytová politika obce. Lze ji charakterizovat tendencí soustředit 

neplatiče nájemného, elektřiny a ostatních energií do jedné lokality, kam bývají 

sestěhováni i lidé, u nichţ je na základě barvy pleti předpokládána společenská 

nepřizpůsobivost (Dosoudilová a kol., 2007, s. 66).  

Obyvatelé romských sociálně vyloučených lokalit obvykle upadají do letargie, 

k moţnostem změnit svůj ţivotní styl zaujímají rezignovaný, skeptický postoj. Extrémně 

špatná ekonomická a sociální situace ovlivňuje jejich celkové schopnosti, přináší omezené 

šance ve světě, k jehoţ podstatným hodnotám patří prestiţ a objem financí, které jedinci 

přináší jeho zaměstnání. Pod tlakem okolností jsou nuceni zastavovat svůj majetek, čelit 

hrozbě exekuce, ve zvýšené míře podléhají sociálně patologickým návykům, jako je 

alkoholismus a gamblerství. Sociálně vyloučení Romové se také častěji stávají obětí 

poskytovatelů vysoce úročených peněţních půjček. Organizace Člověk v tísni v souvislosti 

s tím hovoří o tzv. obchodu s chudobou. Chudí lidé se pro finanční subjekty stávají 

perspektivními zákazníky, protoţe se pomocí půjček snaţí odvrátit reálnou, vysoce 

obávanou hrozbu dalšího sociálního propadu. Splacení dluhu na nájemném tak zamezuje 

vystěhování rodiny z bytu, splátka lichvářům zajišťuje pocit bezpečí. Čerpání peněz 

z půjček je navíc motivováno potřebou zvýšit společenský status alespoň formálně - 

nákupem materiálních statků. Frustrace potřeb jedince navíc nutí podléhat diktátu 

konzumní společnosti. (Romské) děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách tyto 

modely jednání přejímají a dochází tak k reprodukci statusu sociálně vyloučeného. Toto 

riziko prohlubuje také plnění povinné školní docházky ve speciálních školách, stejně tak 

jako omezený přístup ke kolektivním volnočasovým aktivitám. 
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3.5 Sociální začleňování 

Opakem termínu sociální vyloučení je sociální inkluze, integrace či sociální 

začleňování. Radikální koncept inkluze vychází z předpokladu, ţe existence jedince 

s odlišností je normální variantou lidského bytí (Hájková, 2005, s. 30). Sociologický 

slovník inkluzi definuje jako vyšší stupeň integrace postiţených nebo znevýhodněných do 

společnosti. Inkluze apeluje na změnu od „i odlišné lidi jsme povinni brát mezi sebe“ 

k novému postoji „kaţdý z nás je nějak odlišný“ (Jandourek, 2001, s. 107). Předpokládá se, 

ţe v rámci politického diskursu dojde vlivem institucí Evropské unie k preferenci pojmu 

inkluze před integrací. Termín sociální začleňování je pouţíván především v kontextu 

sociálních sluţeb, resp. Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. 

Výsledkem inkluzívního procesu je ustavení funkční společnosti, v níţ rovnocenní 

jednotlivci vykonávají vzájemně doplňující se role. Úplné sociální začlenění v sobě 

zahrnuje občanskou, ekonomickou, sociální a interpersonální integraci. Občanská integrace 

souvisí se schopností jednotlivce uplatňovat své právo podílet se na politické moci jako 

volič či volený. Schopnost účinně participovat na trhu práce je předmětem ekonomické 

integrace. Sociální integrace se týká práva na minimální ekonomické zabezpečení 

organizované státem, stejně tak jako práva podílet se na běţném ţivotě společnosti – 

vzdělávat se, těšit se z kulturního dědictví a aktivně jej obohacovat, seberealizovat se, 

vyuţívat veřejně dostupných sluţeb, čerpat zdravotnickou péči, ţít civilizovaným 

způsobem ţivota, který je v souladu s celospolečenským standardem. Interpersonální 

integrace je představována začleněním jednotlivce do celospolečenského kontextu 

prostřednictvím rodiny, přátel, komunity i širších sociálních sítí, které přijímají kaţdého 

jako rovnocenného člena se svébytnou identitou a v případě potřeby poskytují neformální 

podporu (Navrátil, 2003, s. 32 - 33). Ve shodě s nastíněným modelem sociální integrace je 

hlavní snahou inkluzívních opatření odstranit či zmírnit:  

 chudobu, nízký příjem a neefektivní hospodaření s financemi 

 omezení v přístupu na trh práce 

 řídkost nebo neexistenci sociální sítě 

 nízkou úroveň bydlení 

 vyloučení ze sluţeb (sociální sluţby, lékařská péče, zásobování domácnosti 

energiemi, a tzv. občanská vybavenost) 

 absenci či omezenou participace na politickém ţivotě společnosti 
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3.5.1 Koncepce romské integrace 

Kaţdý Rom má právo svobodně se rozhodnout, do jaké míry a v čem se přizpůsobí 

tak, aby „splynul“ s většinou. V tomto smyslu můţe být i asimilace řešením pro 

jednotlivce, nikoli však pro všechny Romy. Dochází tak k decimaci romských 

tradic, jazyka i kultury jako takové. V multikulturní společnosti by však tyto atributy 

majorita měla respektovat. V „předlistopadové“ éře ovlivněné komunistickou ideologií 

státní politika nepřipouštěla jakékoliv aktivity, které by směřovaly k etnické či národnostní 

emancipaci Romů či rehabilitaci jejich hodnot a jazyka. Tehdejší politika státu vycházela 

z asimilačních principů.  

Období po roce 1989 přináší změnu. „Nový stát vsadil všechno na národnostní a 

tím i občanskou emancipaci Romů. Během formování státní podpory rozvoji romské 

kultury, tradic, literatury apod., však tiše a nenápadně, zato velmi rychle, probíhal strmý 

sociální propad většiny příslušníků etnických Romů“ (Frištenská a Víšek, 2004, s. 48). 

Zvláštní sociální opatření, realizovaná po roce 1980 v rámci tzv. politiky integrace 

cikánského obyvatelstva, byla s odůvodněním, ţe jde o zrovnoprávnění Romů, rušena. 

Organizování letních táborů s doučováním a přípravou na školu nebo bezplatné obědy pro 

chudé romské děti ve školách byla mylně shledána jako poniţující a asimilační (Ibid., s. 

47).  

Přibliţně do roku 1997 se vládní opatření zaměřená na Romy uskutečňovala 

v rámci širších lidsko-právních a národnostních otázek a řešení problémů Romů se 

soustředila spíše na mírnění symptomů jejich celkově sloţité situace (Navrátil, 2003, s. 

175). Počínaje rokem 1997 však můţeme začít hovořit o vládní politice vůči Romům. O 

tento obrat se zaslouţil předseda tehdejší Rady vlády pro národnosti, který vládě předloţil 

první ucelenou studii o stavu romské komunity. Závěry této tzv. Bratinkovy zprávy
22

 

přirovnávají stav romské komunity k časované bombě: Romové jsou na tom sociálně hůře 

neţ před rokem 1989, společenská koheze je ohroţena. Bratinkova zpráva se stala 

základem pro formování koncepce, jak Romy integrovat. Politika vlády ČR zaměřená na 

Romy prošla velkými kvalitativními změnami. V roce 2000 byla přijata Koncepce politiky 

vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti
23

. 

Jedná se o první ucelený, koncepční materiál. Integrační politika dnes stojí na dvou 

pilířích: dříve podceněné sociální integraci, která je nově pojímána jako integrace do 

                                                
22  Zpráva o situaci romské komunity v České republice, přijatá usnesením vlády ČR č. 686 ze dne 29. října 

1997 
23  Usnesení vlády ČR č. 599 ze dne 14. června 2000  



34 

 

společnosti při výslovném zachování etnické identity, a emancipaci národnostních 

menšin
24

.  

Otázkám romské integrace se na centrální úrovni v současné době věnuje 

především Rada vlády ČR pro záleţitosti romské komunity (RVZRK) a Rada vlády ČR pro 

národnostní menšiny (RVNM). Obě rady jsou stálými iniciativními a poradními orgány 

vlády, nemají přímé výkonné kompetence. Dalšími centrálními orgány, které se ve věci 

romské integrace realizují, jsou ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, vnitra, 

kultury a ministerstvo práce a sociálních věcí. Na úrovni státní samosprávy jsou to romští 

koordinátoři při krajských úřadech a romští poradci při úřadech obcí s rozšířenou 

působností. V širším slova smyslu patří k institucionálnímu zajištění romské integrace i 

asistenti pedagoga ve školách a romští terénní pracovníci. Romové samotní jsou tak 

zainteresování na vlastním osudu v neromské společnosti. Činné jsou také mnohé nestátní 

neziskové organizace.  

Hlavními dokumenty, které RVZRK zpracovává, je Koncepce romské integrace a 

Zpráva o stavu romských komunit v České republice. Klíčovými kapitolami integrace je 

vzdělávání, rozvoj romského jazyka a kultury, zaměstnanost, bydlení a zdravotnictví (Úřad 

vlády ČR, 2008, s. 2). Dalším cílem vládní politiky je zjistit bezkonfliktní souţití romské 

komunity s ostatními občany. K jeho dosaţení je však nutné dosáhnout splnění dílčích cílů, 

které se vláda podle Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity zavázala 

splnit v průběhu budoucích dvaceti let. Těmito dílčími cíli jsou: 

„1. zajištění bezpečnosti Romů a romských komunit 

  2. odstranění vnějších překáţek, které brání začlenění romských komunit do 

společnosti, tedy především odstranění všech forem diskriminace jednotlivců 

i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národnosti, jazykem, příslušností 

k národu či etnické skupině 

3. pomoc při odstraňování vnitřních překáţek, které brání začlenění romských 

komunit do společnosti, tedy především odstranění handicapu ve vzdělání 

a kvalifikaci 

4. sociální povznesení romské komunity, tedy především sníţení nezaměstnanosti, 

zlepšení bytové situace a zdravotní situace 

                                                
24  Koncepce romské integrace, přijatá vládou usnesením č. 599/2000 uvádí: „Důraz na etnicitu, tedy na 

národní identitu (…), je východiskem pro integraci Romů, zaloţenou na emancipaci romské menšiny. 

Integrací rozumíme postupné funkční souţití většiny a menšiny, vzájemné kulturní ovlivňování, rozvoj 

menšinové kultury vedoucí k multikulturalitě společnosti.“   
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5. emancipace Romů a podíl na rozhodování o věcech, týkajících se romských 

komunit, podporou integrace a vzniku romské demokratické reprezentace 

6. zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka 

7. vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němţ příslušnost ke skupině 

vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není 

důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce.“
25

 

4 VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ V ČR 

 

4.1 Romové s škola 

Ačkoliv povinná školní docházka v českých zemích platí jiţ od dob Marie Terezie, 

v průběhu historie Romové své děti do škol neposílali pravidelně
26

. Dilemata v oblasti 

vzdělávání Romů proto vyvstala aţ po roce 1948. V uplynulém reţimu ale na rozdíl od 

současných trendů, které pěstují národnostní uvědomění a přispívají ke sbliţování všech 

občanů ČR, nebylo snahou začleňovat romské děti do školního kolektivu způsobem, který 

by respektoval jejich etnickou a kulturní identitu. „Tehdejší praxe jednotné školy navíc 

vycházela z dogmatu průměrného ţáka (všechny děti ve společnosti jsou stejné, mají 

průměrně stejné intelektové vlastnosti, znalosti, návyky a potřeby) a vylučovala vše, co 

z tohoto průměru vybočovalo“ (Člověk v tísni, 2002, s. 199). Předešlé generace si tak 

k instituci školy vypěstovaly negativní postoj. Aţ do nedávné minulosti bylo zajišťování 

profesní kvalifikace úlohou rodiny, proto školu vnímají jako cizí a nepochopitelné 

prostředí. Situace se navíc komplikuje tím, ţe nezájem o získání vyššího stupně vzdělání a 

vyšší kvalifikace se reprodukuje i v generacích nastupujících. Nízká vzdělanostní úroveň 

romské populace působí jako překáţka v začleňování Romů do majoritní společnosti a 

stejně tak výrazně limituje i jejich moţnosti získat zaměstnání.  

Zapojení Romských ţáků a studentů do vyššího sekundárního a terciárního 

vzdělávání je značně závislé na doposud absolvované vzdělávací cestě. Vzdělávací cesta 

Romů je však ve srovnání s dětmi pocházejícími z řad etnických Čechů klikatější. 

Vzdělávací trajektorie příslušníků romského etnika je totiţ do jisté míry předurčena jiţ na 

                                                
25  Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do 

společnosti. Praha, 2000. Dostupné z  <http://wtd.vlada.cz/files/rvk/rzrk/koncepce.pdf>. s. 9. 
26  Bylo to zapříčiněno jednak kočovným způsobem ţivota, který vedli, jednak nízkou hodnotou, kterou 

institucializovanému vzdělávání připisovali. Ve výchově byl brán ohled na pohlaví dítěte - synové 

přebírali řemeslo svého otce, zatímco dívky se učily domácím pracím od matky a později tchýně.  Ţena 

byla vedena k tomu, stát se dobrou manţelkou. Romské děti se tak učily v rámci tzv. apprenticeship 

modu, tedy tím, co přijímaly smysly, činností, nápodobou starších a zapojením do společenského chodu 

komunity. Učily se jaksi samočinně. Výchova mravní a estetická se odehrávala formou vyprávění 

hrdinských příběhů, mýtů, báchorek, anekdot, přísloví.  Častým motivem romských pohádek je Rom, 

který přelstí gádţe, příslušníka většinové společnosti. Principy křesťanské morálky, na nichţ staví své 

normy většinová společnost, jsou pro Romy cizí a obtíţně pochopitelné. 
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samotném počátku jejich školní docházky a vezmeme-li v úvahu praxi PPP při vyšetřování 

školní zralosti, tak snad i dříve
27

. Velké procento romských dětí je stále vzděláváno ve 

speciálních školách. Z celkového počtu 1 216 romských ţáků v institucích primárního a 

niţšího sekundárního vzdělávání v roce 2001 do speciálních škol docházelo 745 romských 

ţáků (SLDB, 2001). Důvodem pro zařazení romského dítěte do speciální školy je niţší 

školní úspěšnost, problémy v komunikaci mezi ţákem a školou. Absolventi speciálních 

škol mají značně omezené šance na získání dalšího vzdělání, stejně tak jako na získání 

zaměstnání. Podle zprávy ČTK uveřejněné dne 28. ledna 1998 rozsudek Evropského soudu 

pro lidská práva dokonce konstatoval, ţe český vzdělávací systém se vůči romským dětem 

projevuje diskriminačně. Potvrdil tak, na co dlouhou dobu upozorňovaly mnohé nevládní 

organizace: ţe do škol pro ţáky s lehkým mentálním postiţením docházejí i romské děti, 

jejichţ handicapem není mentální postiţení, ale pouze sociální znevýhodnění.  

27. ledna. 1998 schválili účastníci zasedání Parlamentního shromáţdění Rady 

Evropy ve Štrasburku zprávu, která upozorňuje na to, ţe příslušníci romských a dalších 

menšin mají v Evropě špatné podmínky k získávání vysokoškolského vzdělání. Uvádělo se 

zde, ţe se „všeobecně menšinám nedostává „uzpůsobeného‟ základního a středního 

vzdělání a přístup Romů k vysokoškolskému vzdělání je brzděn jejich ekonomickou a 

sociální situací
28

“.  

Aktivity na poli odstraňování nerovností a podpory sociálních programů ve školství 

tvoří jednu z nejdůleţitějších součástí agendy MŠMT.  V souvislosti s integrací Romů patří 

k zásadním výzvám současného školství zmírnění školní neúspěšnosti, která je vyústěním 

nedostatečné jazykové vybavenosti, a pěstování pozitivního postoje ţáků a jejich rodičů ke 

vzdělávání. „Naším cílem je dosáhnout vyššího podílu dětí ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí v hlavním vzdělávacím proudu. Čím více jich bude docházet do „běţných" 

 základních škol, čím více se nám podaří realizovat koncept inkluzivního vzdělávání, tím 

úspěšnější budou tyto děti v dalším ţivotě. A zdaleka se to netýká jen Romů,"  říká ministr 

Liška
29

. Východiskem veškerých snah by mělo být vyuţívání přirozeného nadání a 

schopností romského ţáka (Šotolová, 2008, s. 40). V procesu integrace hraje klíčovou roli 

také příznivá atmosféra ve škole, která dítěti dovoluje zaţívat pocit úspěchu, důstojnosti a 

                                                
27  Úlohou PPP je zhodnotit úroveň školní připravenosti dítěte. Ta je zjišťována jednak inteligenčními testy, 

posouzením základních dovedností (motorických i seberegulačních) a rozhovorem s dítětem a jeho rodiči. 

Pouţívání etnicky citlivých testových baterií, standardizovaných na romské populaci, je však spíše 

novinkou. Jejich pouţívání bylo MŠMT schváleno v roce 2001. 
28  Údaj převzatý z článku Romové v České republice v roce 1998.       

Dostupné z http://romove.radio.cz/cz/clanek/19372. 
29  Tisková zpráva MŠMT o vzdělanostních šancích dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

http://romove.radio.cz/cz/clanek/19372
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přijetí. Proto je vhodné do učebních osnov zavádět výchovu zaměřenou na pochopení 

ostatních kultur a jejich historie, šířit informace o ţivotě a tradicích Romů a přizpůsobovat 

školní pomůcky chápání a vkusu romských dětí. 

 

 

 

4.2 Úroveň dosaženého vzdělání romské populace v ČR
30

 

Posouzení vzdělanostní úrovně romské populace je omezeno na údaje ze sčítání lidu, 

kde jsou však zahrnuty pouze osoby, které deklarovaly příslušnost k romské národnosti. 

Přesná interpretace takto získané datové základny je proto obtíţná. Je však patrné, ţe 

úroveň dosaţeného vzdělání Romů je v porovnání s ostatním obyvatelstvem výrazně niţší. 

V romské populaci jsme svědky několikanásobně vyššího zastoupení osob, jejichţ nejvyšší 

dosaţené vzdělání je základní. Základního nebo nedokončeného základní vzdělání má 

přibliţně 80 % Romů, pouze mizivé procento pak disponuje středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním.  

Povinnou školní docházku romské děti velmi často plní ve speciálních školách, kam 

jsou se souhlasem rodičů umístěny na doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

V roce 2006 byla pod vedením sociologa I. Gabala provedena analýza postojů romských 

dětí ke vzdělávání. Jeden z autorů závěrečné zprávy tohoto výzkumu poznamenává: 

„Romské děti jsou výrazně méně úspěšné neţ děti pocházející z majoritní populace. Z 

kaţdých deseti zkoumaných romských chlapců a deseti zkoumaných romských dívek, kteří 

nastoupili na základní školu, se ve své původní třídě udrţeli pouze tři chlapci a polovina 

dívek.“ Zbylé děti pak alespoň jednou opakovaly ročník nebo přešly do speciální třídy či 

školy. 

 

Tab. 1: Obyvatelstvo v ČR podle národnosti, podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Zdroj dat: SLDB 2001 

Nejvyšší ukončené vzdělání Národnost romská Obyvatelstvo celkem 

 muži  ženy celkem muži ženy celkem 

bez vzdělání 299 375 674 16 483 21 449 37 932 

neukončené základní 231 235 466 10 237 13 118 23 355 

základní vzdělání 2 477 2 400 4 877 672 840 1 278 914 1 951 754 

vyučení bez maturity 530 290 820 1 062 279 698 429 1 760 708 

střední odborné bez maturity 374 216 590 811 104 683 588 1 494 692 

učební obory s maturitou 32 10 42 82 561 42 720 125 281 

úplné střední všeobecné s maturitou 46 36 82 153 399 277 583 430 982 

                                                
30  Zdrojem kvantitativních údajů jsou výsledky Sčítání lidí, domů a bytů z r. 2001. Tyto statistiky jsou 

dostupné z http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/kapitola/4132-05--3002 



38 

 

úplné střední odborné s maturitou 107 120 227 703 833 874 821 1 578 654 

nástavbové studium 13 18 31 63 645 124 469 188 114 

vyšší odborné vzdělání 15 8 23 50 014 58 126 108 140 

vysokoškolské bakalářské 9 5 14 22 673 23 442 46 115 

vysokoškolské bakalářské 70 36 106 396 656 286 834 683 490 

vědecká příprava 7 2 9 26 051 6 803 32 854 

nezjištěno 100 106 206 61 292 51 835 113 127 

děti do 15 let 1 839 1 740 3 579 849 004 805 858 1 654 862 

obyvatelstvo úhrnem 6 149 5 597 11 746 4 982 071 5 247 989 10 230 060 

Tab. 2: Děti, ţáci a studenti podle národnosti ve školním roce 2000/01. Zdroj dat: SLDB 2001 

Druh školy Celkem z toho národnost 

  česká
1) 

slovenská ukrajinská polská německá romská 

Mateřské školy 279 838 267 378 350 525 703 125 751 

Základní školy 1 056 860 1 035 721 4 779 1 902 2 050 650 471 

Gymnázia2) 137 110 123 488 652 112 410 117 6 

Střední odborné školy2) 196 164 176 143 856 175 515 96 17 

Střední odborná učiliště2) 176 644 153 505 759 107 234 89 32 

Vyšší odborné školy2) 22 691 21 112 173 12 49 8  

Speciální školy2) 71 530 65 206 1 016 38 59 21 745 

Vysoké školy2,3) 166 439       
1) vč. národnosti moravské a slezské    2) denní studium    3) pouze studenti českého státního občanství 

 

 

 

4.3 Problémy, s nimiž se romské děti ve škole potýkají 

Nízká vzdělanostní úroveň romské populace se obecně připisuje na vrub 

podceňování úlohy vzdělání a kvalifikace v romské společnosti, horším podmínkám ke 

studiu v mnohodětných rodinách a omezené schopnosti romských dětí adaptovat se na 

reţim spjatý se školní docházkou. „Největší nevýhody představují především nedostatečná 

znalost českého jazyka a rodinné prostředí, které romské děti na školní docházku většinou 

nedokáţe připravit,“ tvrdí J. Snopek, autor zprávy mapující postoje a potřeby romských 

ţáků ve vzdělávání
31

. Organizace Člověk v tísni (2002, s. 200) shrnuje, ţe hlavními 

obtíţemi, s nimiţ se romské dítě začne brzy po zahájení povinné školní docházky potýkat, 

jsou:  

 nedostatek času a prostoru na domácí přípravu 

 neochota rodičů zajistit základní školní pomůcky 

 upřednostňování pomoci s domácími činnostmi (např. péčí o sourozence) 

před přípravou do školy  

                                                
31  Dostupné z  http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2071778 

 

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2071778
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 nezvyk na pevný denní reţim, přísný řád a aktivity vyţadující dlouhodobé 

soustředění 

 neschopnost se samostatně rozhodovat a zodpovídat sám za sebe 

 nerozvinutá jemná motorika, neznalost kreslení a psaní 

 neznalost pojmů, které nejsou potřeba v běţném ţivotě a které děti tzv. „bílé“ 

získávají z knih a encyklopedií 

 jazyková bariéra i u dětí, které jiţ nemluví romsky, ale stále pouţívají romský 

etnolekt češtiny 

 

Jazyková bariéra je zásadní příčinou školního selhávání. V rámci rodinné výchovy je 

romština stále častěji nahrazována češtinou, neboť předchozí generace mohla jen stěţí 

odolat asimilačním tlakům „předlistopadového“ reţimu, jejichţ cílem bylo mj. odnaučit 

Romy jejich mateřský jazyk. Jazyk je totiţ velmi důleţitým nástrojem uchování kultury, 

její svébytnosti a neopakovatelnosti. Sehrává důleţitou roli v procesu formování a 

udrţování etnické či národní identity, utuţuje vědomí sounáleţitosti s určitou skupinou lidí 

(Průcha, 2004, s. 41). Snaha o potlačení romštiny byla korunována úspěchem. Čeština, 

kterou Romové ke komunikaci pouţívají, však zcela logicky není v souladu s jazykovými 

normami, neboť k jejímu řádnému osvojení totiţ nebyla poskytnuta dostatečná podpora. 

Romové proto dnes pouţívají tzv. romský etnolekt češtiny, případně slovenštiny (Gabal a 

kol., 2007, s. 27). Paradoxně tak dochází k upevňování jazykové bariéra, ve výsledku 

romské děti při vstupu do školy neovládají ţádný z jazyků opravdu dobře. Obtíţe se 

projevují ve fonetické, lexikální, gramatické i sémanticko-lexikální oblasti jazyka 

(Šotolová, 2008, s. 32). Neinformovanému pedagogovi se romský etnolekt češtiny můţe 

jevit jako známky mentálního postiţení. Romského jazyka můţeme v prostředí školy 

pouţít jako pomocného, a to při uplatňování zpětné vazby - kontrole, zda nám dítě 

skutečně rozumí, dále v emocionálně vypjatých situacích nebo zprostředkovaně v písních, 

pohádkách a hádankách.  

Popsaný handicap romských dětí však stále ještě není dostatečně kompenzován 

v rámci nabídky předškolního vzdělávání a ani prostředí škol většinou neumí romské děti 

přátelsky přijmout a motivovat k překonání jejich znevýhodnění. I přesto bývají děti v 

prvních ročnících vůči učitelům milé aţ přítulné, rády se učí. Některé z dětí se zapojují i do 

volnočasových aktivit, využívají ovšem spíše jednorázových aktivit, nikoli těch, kde je 

vyžadována pravidelná docházka. Družinu navštěvují pouze zřídka. Děti na prvním stupni 

ZŠ také nemají závažnější výchovné problémy (Gabal a kol. 2007, s. 27). Ke zlomu však 
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dochází při přechodu na druhý stupeň ZŠ. Zhorší se prospěch, dítě ztrácí motivaci, odmítá 

nutnost podřídit se autoritě učitele, upadá zájem o smysluplné trávení času, romské děti 

jakoby nic nedokázalo nadchnout (Říčan, 1998, s. 115). Tyto projevy jsou vzhledem 

k časně nastupující pubertě jistě pozorovatelné i u neromských dětí, avšak učitelé v případě 

romských ţáků často hovoří o volání krve. Tím mají na mysli vzplanutí typicky romské 

emocionality, která je charakteristická impulzivitou, obecně vyšší intenzitou proţitků či 

snadnější vzrušivostí. Důvodem zhoršeného prospěchu mohou být prohlubující se rolová 

očekávání rodiny, ale i charakter probírané učební látky, která vyţaduje delší domácí 

přípravu. Romští rodiče preferují zapojení dítěte do činnosti rodiny, protoţe obsah 

probíraného učiva povaţují za obtíţně uplatnitelný v kaţdodenním ţivotě. Na druhém 

stupni se také začínají objevovat výchovné problémy či poruchy chování, vyskytuje se i 

tzv. skryté záškoláctví – chození za školu maskované omluvenkami od rodičů.  

 

 

 

4.4 Opatření sledující zlepšení vzdělávání romských dětí 

V oblasti školské legislativy spadá romské dítě do kategorie sociálně 

znevýhodněných ţáků. Významné procento sociálně či sociokulturně znevýhodněných dětí 

pochází z romského prostředí (MŠMT, 2005, s. 1)
32

. Sociální znevýhodnění, zapříčiněné 

méně stimulujícím jazykovým prostředím, niţší podporou rodiny, neexistencí pracovně-

profesních vzorů či niţším materiálním vybavením rodiny, vyvolává u těchto dětí tzv. 

speciální vzdělávací potřeby. Tyto potřeby nejen nepopírají právo jednotlivce na rovný 

přístup ke vzdělání, ale navíc zakládají nárok na vzdělávání, jehoţ obsah, formy, metody a 

způsoby hodnocení nekladou překáţky rozvoji osobnosti znevýhodněného dítěte. 

Problematikou zajištění rovných šancí ve vzdělávání pro děti ze sociálně  znevýhodněného  

a kulturně odlišného prostředí, kam řadíme i dětí cizinců a příslušníků národnostních 

menšin, se zabývá Odbor rovných příleţitostí ve školství, zřízený při MŠMT.  

Školství je oblastí, kde jsou patrně nejvíce aplikována tzv. afirmativní opatření
33

. 

Jedná se o zásahy státní moci ve prospěch diskriminovaných skupin. Afirmativní akce jsou 

                                                
32  V následující kapitole přisuzuji názvům „sociálně/sociokulturně znevýhodněné dítě“ a „romské dítě“ 

synonymní význam, ačkoliv jsem si vědoma, ţe se obě takto pojmenovávané skupiny ne zcela překrývají.  
33  Afirmativní opatření (nebo také vyrovnávací akce či nepřesně pozitivní diskriminace) se do historie 

zapsala v 60. letech 20. století v USA, a to ve formě zvýhodnění afroamerických zájemců o studium na 

VŠ. Tyto akce přinesly změnu skupinové struktury Afroameričanů. Vznikly vrstvy vysoce vzdělaných a 

bohatých Afroameričanů, ale především se nově konstituovala jejich střední vrstva, srovnatelná se střední 

vrstvou americké společnosti.   
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nástrojem, který napomáhá procesu integrace znevýhodněných. Týkají se nejen jednotlivců 

znevýhodněných sociokulturně, ale i zdravotně postiţených, ţáků se SPU a poruchami 

pozornosti a v jistých oblastech i ţen. Cílem vyrovnávací akce je pomoci integrující se 

skupině dosáhnout takových vlastností a dovedností, které společnost či konkrétní instituce 

povaţuje za nutné, má-li jedince integrovat. V jistém smyslu bychom v případě romských 

dětí a jejich rodičů mohli hovořit o nastolení jakési „kompatibility“ s přijímající 

skupinou
34

. Mezi vlastnosti a dovednosti, které ulehčují integraci ve školách, patří např. 

dodrţování včasného příchodu do školy, vybavenost nezbytnými (!) pomůckami a 

jazykovými kompetencemi. Jedním z očekávaných dopadů veškerých opatření na podporu 

vzdělávání ţáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je zvyšování počtu těchto 

ţáků v hlavním vzdělávacím proudu (to je mimo školy speciální, dříve zvláštní) a zvýšení 

jejich školní úspěšnosti.  

Zlomovým momentem v otázce vzdělávání Romů přineslo přijetí Usnesení vlády ČR 

č. 686 z 29. října 1997, které reflektovalo tzv. Bratinkovu zprávu. Romům byla dána 

moţnost, aby se sami mohli zapojit při pomoci o překonávání překáţek v průběhu školní 

docházky romských dětí. Na základě tohoto usnesení vznikla totiţ, kromě jiného, funkce 

romského pedagogického asistenta.  

Afirmativní akce v současném českém školství dále zahrnují např. přípravné třídy, 

pouţívání romštiny jako podpůrné pomůcky při vyučování romských dětí, speciální 

programy a individuální péče o romské ţáky a studenty, kteří přecházejí z tzv. zvláštních 

škol do škol základních, přípravné kurzy pro romské ţáky se zájmem o studium na střední 

či vysoké škole a nakonec i finanční podpora.  

 

 

 

4.4.1 Přípravné třídy  

Přípravné třídy začaly být v souladu s usnesením vlády ČR č. 210 ze dne 28. dubna 

1993 zakládány od školního roku 1993/94
35

. Východiskem jejich zřízení je představa 

majoritní společnosti, ţe tradiční romská rodinná výchova dítěti nezajišťuje takový základ, 

                                                
34  Integrace se podobá smlouvě mezi dvěma stranami – integrujícími se a těmi, kteří integraci mají umoţnit. 

Zatímco se instituce, modelované spíše na míru většinové společnosti, zavazují na své straně odstranit 

překáţky a umoţnit tak integrující se skupině, aby byla „kompatibilní“, druhá strana se zavazuje, ţe se 

např. vzdá těch svých kulturních projevů, které ve společném ţivotě druhé poškozují a je samotné brzdí. 

Skupina, do níţ se znevýhodnění integrují, je však za těchto okolností povinna integrující se přijmout 

jako své rovnoprávné členy, tolerovat je a podporovat její odlišnou identitu.  Jednoduše řečeno, na 

úspěchu integrace mají podíl obě strany (Frištenská a Víšek, 2004, s. 43). 
35  Tehdy ještě jako experiment podporovaný a financovaný nestátními organizacemi.   
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který učitel u ţáka první třídy očekává. V přípravných třídách, zřizovaných při mateřských 

nebo základních školách, proto pedagogové děti učí základním dovednostem, jejichţ 

součástí je např. rozvoj jemné motoriky, zejména úchopu, malování, stříhání, ale i vedení k 

samostatnosti při oblékání. Přípravné třídy tak dětem pomáhají adaptovat se na školní 

prostředí a školní reţim. Vláda uloţila MŠMT ČR realizovat opatření směřující 

k odstranění jazykového handicapu romských dětí, které je jednou z hlavních příčin 

neuspokojivých výsledků jejich vzdělávání (Šotolová, 2000, s. 41). V přípravných 

ročnících si děti formou hry osvojují český jazyk v rozsahu nezbytném pro výuku 

v běţných třídách základní školy. Přínosem přípravného ročníku by mělo být i navázání 

kontaktu školy s rodinou a získání jejich důvěry. Více neţ 80 % absolventů přípravných 

tříd zahajuje úspěšně školní docházku v běţných ZŠ (MŠMT, 2005, s. 2). Počet dětí, které 

přípravné třídy navštěvují, kaţdoročně stoupá
36

.  

Důleţitá opatření v oblasti předškolního vzdělávání, které hraje klíčovou roli ve 

vyrovnávání handicapů romských dětí, vyplývají z usnesení vlády č. 564 ze dne 11. května 

2005. To schvaluje Koncepci (projektu) včasné péče o děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání
37

 a pro ministryni školství z něj vyplývají 

tyto úkoly: 

 koordinovat činnost institucí, které o děti pečují, a to za účelem vytvoření 

včasné sociální a pedagogicko-psychologické diagnózy 

 realizovat opatření v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků 

působících v předškolním vzdělávání 

 zvýšit počty sociokulturně znevýhodněných dětí v mateřských školách a 

přípravných třídách 

 vytvořit a realizovat pobytových kurzů pro rodiče a děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí ve věku od tří let do zahájení školní docházky 

 

 

 

4.4.2 Romský pedagogický asistent 

Na úrovni základního školství integraci romských dětí facilituje romský 

pedagogický asistent. Mezi jeho hlavní úkoly patří pomoc ţákovi s adaptací na školní 

                                                
36  Ve školním roce 2003/04 bylo ve 137 přípravných třídách celkem 1824 dětí. 
37  Dostupné z http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf 

 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf
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prostředí, pomoc pedagogům školy při výchovné činnosti a komunikaci se ţáky a navázání 

vztahu s rodiči dítěte. Asistent tak tvoří most mezi romskou komunitou, jednotlivými 

pedagogy, školou i majoritou. Konkrétní náplň práce romského asistenta závisí na 

rozhodnutí ředitele školy, neboť okolnosti a potřeby zúčastněných stran jsou natolik různé, 

ţe rozsah jeho činnosti nelze stanovit centrálně. Rozsah přímé výchovné práce s ţáky se 

pohybuje mezi 20 a 28 vyučovacími hodinami týdně. Velkou výhodou je bezesporu taková 

organizace výuky, která dovoluje partnerskou spolupráci mezi pedagogem a asistentem, a 

celkové začlenění asistentů do ţivota školy. Podle názoru samotných asistentů nastává 

taková forma spolupráce přibliţně u 21 % učitelů (Šotolová, 2008, s. 59). 

Romští pedagogičtí asistenti působili na školách s vyšším zastoupením romské 

ţákovské populace jiţ od roku 199338. Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů, jsou dnes asistenti pedagoga zařazeni mezi 

pedagogické pracovníky vykonávající přímou pedagogickou činnost (§ 2 odst. 2 zákona). 

Zde jsou také stanoveny podmínky jejich kvalifikace (§ 20 zákona). Podmínkou pro výkon 

povolání romského asistenta je alespoň základní vzdělání a absolvování kurzu 

pedagogického minima, který je akreditován MŠMT. Samozřejmostí je trestní bezúhonnost 

věk na 18 let. 

Vzhledem k přínosům výše popsaných vyrovnávacích opatření je zřizování 

přípravných tříd a funkce asistenta pedagoga zakotveno v zákoně č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

 

4.4.3 Program na podporu romských žáků středních škol 

V rámci podpory sekundárního vzdělávání romských studentů MŠMT kaţdoročně 

vyhlašuje Program na podporu romských ţáků středních škol (MŠMT, 2009). Cílem je 

odstranit bariéry vzniklé zhoršeným socioekonomickým postavením rodin a přispět tak ke 

zvýšení počtu romských ţáků na středním a vyšším odborném stupni vzdělávání.  

O finanční prostředky na úhradu školního stravování, ubytování ve školském 

zařízení, cestovného, školních potřeb (sešitů, ale i šicího stroje nebo třeba počítače), 

                                                
38  Jejich zaměstnavateli byly neziskové organizace Společenství Romů na Morav a Nadace Nová škola , 

které také získávaly finance na úhradu mezd. O pět let později však vláda svým usnesením č. 686 z 29. 

října 1997 vyčlenila finanční prostředky na mzdy pro romské asistenty ze státního rozpočtu. Legitimita 

funkce romského pedagogického asistenta byla potvrzena aţ v roce 2000, kdy asistenti začali být 

zaměstnáváni na základě metodického pokynu MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele č.j.: 25 484/2000-22. 
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ochranných pomůcek a pracovních oděvů i vzdělávání samotného
39

 mohou ţádat ţáci ve 

věku do 26 let, kteří studují denně a nemají kázeňské problémy. O tuto podporu ţádají 

ţáci, jejichţ studium vede k získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním 

listem, středního vzdělání s maturitou nebo vyššího odborného vzdělání. Ţáci mohou 

ţádost vyplnit samostatně, následně ji předávají k posouzení romskému poradci nebo 

sociálnímu odboru obecního úřadu. Odtud je ţádost doručena řediteli školy, kam ţák 

dochází. Z ţádostí jednotlivých ţáků škola vytvoří souhrnnou ţádost, kterou vloţí do 

internetového elektronického systému
40

. Souhrnnou ţádost je nutné v papírové podobě 

zaslat na adresu Národního institutu dětí a mládeţe MŠMT. Škola se tedy stává 

mediátorem mezi romským ţákem a ministerstvem, jehoţ výběrová komise ţádosti o 

přidělení finanční podpory posuzuje. Je-li ţádost školy přijata kladně, obdrţí škola finanční 

dotaci aţ ve výši 7000 Kč na jednoho ţáka. O výsledcích dotačního řízení se lze přesvědčit 

na webových stránkách MŠMT, kde je uveřejněn seznam škol, kterým byla dotace 

udělena. 

 

 

 

4.5 Význam školy pro integraci  

Funkcí výchovy a vzdělávání, které je organizováno v běţných školských institucích, 

zejména pak v rámci ZŠ, je především socializace jedince a transmise kultury. Vedle 

předávání znalostí a dovedností je škola povinována také vychovávat - záměrně a 

cílevědomě působit na mravní a estetickou sloţku osobnosti, posunovat jedince směrem 

k dosaţení předem stanovených společenských cílů. Těmi můţe být např. vštípení určitých 

názorů, facilitace ţádoucích vlastností, postojů a hodnot (Čáp & Mareš, 2007, s. 247). 

Obecné výchovné a vzdělávací cíle velmi značně korelují s očekávanými výsledky (nejen) 

školní socializace, jejímţ výsledkem je zespolečenštění jedince (Kraus, 1997, s. 8). 

Socializace jako proces začleňování do společnosti zahrnuje nejen osvojení si specificky 

lidských forem chování, jazyka, poznatků, hodnot, zkušeností a norem vypracovaných 

celými generacemi, ale také systematické obohacování kognitivní vybavenosti jednotlivce 

novými znalostmi a dovednostmi. Škola vytváří řádného občana, člena společnosti, který je 

schopen kooperovat, plnit očekávané role a svou prací obohacovat státní ekonomiku, ale i 

                                                
39  Jedná se o úplatu za vzdělávání v soukromých SŠ, konzervatořích a ve VOŠ, případně k platbě za kurzy 

pořádané  školou k doplnění výuky. 
40  V současnosti na adrese http://is-mladez.msmt.cz 

http://is-mladez.msmt.cz/
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kulturní dědictví, svou komunitu a sebe sama. Lze o ní hovořit téţ jako o nástroji sociální 

kontroly, neboť disponuje prostředky, které sankcionují neţádoucí projevy a přispívají tak 

k normalizaci jednotlivce. Funkcí školy je jedince kvalifikovat, připravit určitou profesní 

dráhu a tím ho distribuovat v síti společenských struktur
41

. Úroveň a kvalita vzdělání, která 

předurčuje prestiţ vykonávaného povolání, je důleţitým faktorem ovlivňujícím ekonomický, 

kulturní a sociální potenciál jednotlivce. Tato fakta demonstrují nezastupitelnost školy 

v procesu začleňování jednotlivce do společnosti. Vzdělávání je proto nejen v očích 

institucí zákonodárné a výkonné moci, ale i odbornou a laickou veřejností spatřováno jako 

klíčové v procesu integrace. Nízká úroveň vzdělání se velmi významně podílí na vzniku 

sociálního vyloučení.  

Školní socializace je však pouze sekundárním socializačním procesem (Sollárová, 

2008, s. 50). Na socializaci probíhající v rámci rodiny nejen navazuje, ale také z ní velkou 

měrou těţí. Znamená to, ţe úspěch školní socializace je determinován způsobem výchovy 

v rodině, v případě minorit pak zejména kompatibilitou kulturních kapitálů vlastněných 

minoritou a majoritou. V souladu s přesvědčením odborníků, kteří apelují na nutnost 

akceptovat etnické, sociální a kulturních odlišnosti ve výchovně vzdělávacím procesu 

(Šotolová, 2008, s. 51), však školní úspěšnost není podmíněna asimilací ve smyslu přijetí 

kulturního kapitálu většiny menšinou.  

V následujících oddílech čtenáře seznamuji s názory dvou významných osobnostní 

postmoderní společenské vědy, M. Foucaulta a P. Bourdieu, jejichţ teorie mohou velmi 

výrazně posunout náhled na význam školy v procesu integrace.  Zatímco Foucaultův názor 

na funkci školy ve společnosti, odvozený z jeho díla Dohlíţet a trestat: kniha o zrodu 

vězení
42

, lze interpretovat v intencích sociálního začleňování, Bourdieu prezentuje pojetí, 

podle něhoţ je škola nástrojem selekce.  

 

 

 

 

                                                
41  P. Bourdie  však k  moţnosti dosáhnout lepší pozice ve společnosti skrz úspěch ve škole, mnoţství 

nabytých znalostí a dosaţené vzdělání kriticky poznamenává, ţe vyšší společenské postavení zajišťuje 

pouze umístění ţáka do dobré školy. Vstup do dobré školy je ovšem limitován sociálním, kulturním či 

ekonomický kapitálem rodinného prostředí, z něhoţ jedinec pochází (Jandourek, 2001, s. 247).  
42  FOUCAULT, M. Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. Foucault v této 

knize na vývoji institutu trestu a jeho role ve společnosti analyzuje vzájemný vztah moci a vědění. 

Popisuje vznik tzv. disciplinární společnosti, v níţ se právo trestat, tradičně spojené s veřejným 

penalizováním provinilců, modifikuje v disciplinární právo dohlíţet. Dohlíţení se odehrává ve formě 

hodnocení, zkoušení, udělování diagnóz a nutí nás stát se konformními.  
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4.5.1 Foucault a škola jako nástroj normalizace a disciplinace  

Podle M. Foucaulta
43

 patří školství spolu s ostatními zařízeními  typu vězení, 

nemocnice či blázinec mezi instituce, jejichţ úlohou je dohlíţet a trestat, resp. pomocí 

zviditelňování a nekončícího koloběhu hodnocení jednotlivce normalizovat a disciplinovat, 

tj. učinit je konformními se společenskými normami. Škola je ve Foucaultově pojetí 

mocenskou strukturou, která rozděluje projevy ţáka na normální a nenormální, přípustné a 

nepřípustné, standardní a nestandardní. Hodnotí prospěch jako dobrý či špatný. Nástrojem 

normalizace a disciplinace se stává známkování a tzv. hierarchický dohled, který je 

neodmyslitelnou součástí učitelovy role. Nezaměřuje se pouze na učení, ale i na ţákovskou 

horlivost, chování atd. Hodnocení tak vytváří konstantní tlak na podrobení se ţádoucímu 

modelu chování a vědění. Pokud se ţák nepodrobí, následuje trest, nejčastěji ve formě 

zesílené, znásobené formy učení – opakování. Trestat znamená cvičit. Foucault však 

neopomíná ani individualizační funkci školy. „Moc není pouze ofenzivní (…). Kromě 

toho, ţe dohlíţí, zakazuje a trestá, také tvoří, ponouká a pobízí, vede k mluvení a jednání: 

strukturuje pole moţností, v nichţ se subjekt konstituuje a řídí“ (Hlaváč, nedatováno).  

Zdá se, ţe důsledné plnění disciplinační a normalizační funkce, kterou Foucault škole 

připsal, by se mohlo stát lékem na neduhy společného souţití odlišných skupin 

obyvatelstva. Škola je totiţ institucí, která vytváří homogenní skupiny individualit, neboť 

individualita není nic neţ druhá tvář, integrální součást normalizované osobnosti. 

Individualizace ve smyslu utváření subjektu (z latinského subiectum – podrobený, 

podřízený, stojící pod) probíhá s ohledem na to, aby si jedinec byl vědom, ţe ve 

společnosti můţe jednat pouze tak, aby se stále ocital v pásmu vymezeném normou.  Být 

individualitou znamená být normální. Povinná školní docházka by ve Foucaultově pojetí 

splnila očekávání české společnosti, která si přeje, aby Romové byli tzv. normální, aby se 

                                                
43  Foucault (1926 - 1984) bývá povaţován za příslušníka evropské filozoficko-lingvistické teorie 

označované jako poststukturalismus, čemuţ odpovídá Foucaultova pozice radikálně vnějšího 

filosofujícího pozorovatele. Sám však tuto nálepku odmítá. „Strukturalismus (…) předpokládá, ţe 

smysluplné myšlení umoţňuje, případně i určuje struktura jazyka“ (Plháková, 2007, s. 271). Zcela obecně 

lze o strukturalismu říci, ţe proti analytické metodě rozkladu a studia jednoduchých prvků zdůrazňuje 

význam struktur, tj. celkového uspořádání sloţitých systémů a vztahů mezi jejich prvky. 

Poststrukturalismus se snaţí dopracovat nedomyšlené teze strukturalismu. Nenárokuje si odhalování 

objektivních pravd o světě a na rozdíl od strukturalismu trvá na tom, ţe studium hlubokých kulturních 

podloţí (např. jazykových struktur, či krystalických mříţek vědění) je samo o sobě kulturně podmíněno a 

navíc podléhá nesčetným předsudkům a dezinterpretacím (http://en.wikipedia.org/wiki/Post-

structuralism). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism
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přiblíţili členům majority. S ohledem na individualizační sloţku procesu normalizace by 

však ve škole byla spokojena i romská minorita, neboť zde nalézá prostor pro zachování 

své kulturní jedinečnosti.  

4.5.2 Bourdieu
44

 a škola jako nástroj sociální reprodukce 

Poněkud skeptický náhled na úlohu školy prezentuje ve svých myšlenkách P. 

Bourdie. Bourdieu nevnímá školu jako prostředek prohlubování společenské nerovnosti – 

vidí v ní nástroj potvrzení a reprodukce jiţ existujících sociálních nerovností (Štech, 1999, 

s. 43). Tvrdí, ţe sociální vzestup, který si děti a zvláště jejich rodiče mohou od školy 

slibovat, není dán jen získaným vzděláním a kvalifikací. Zdůrazňuje význam apriorních, 

časných, hůře postiţitelných produktů učení, které je realizováno v rámci rodiny jiţ od 

nejranějších dní ţivota. Nepřímo tak poukazuje na význam primární, tj. rodinné 

socializace.  

Tyto produkty učení spolu s materiálním a duchovním zázemím
45

 ovlivňují ţivotní 

styl a formují kulturní kapitál jednotlivce (Bourdieu, 2006, s. 105). Ačkoliv je termín 

kapitál obvykle vysvětlován ve vztahu k výrobní sféře a ekonomice, v přeneseném slova 

smyslu lze jako o kapitálu hovořit i o nehmotných prostředcích dosahování zisku – 

vzdělání, schopnostech, konexích, ale i vzhledu nebo pohlaví (Jandourek, 2001, s. 118).  

Diagnostikování a hodnocení kulturního kapitálu a sociokulturního původu, které v praxi 

provádí právě instituce školy, je klíčovým mechanismem reprodukce sociálního statusu. 

Škola také funguje jako autorita, která určuje, co je legitimní znalost a vhodný 

komunikační modus. A legitimní znalost je kompatibilní s kulturními a lingvistickými 

preferencemi té skupiny lidí, která je ve společnosti dominantní, majoritní! 

V oblasti školní integrace je přínosná znalost teorie determinovanosti vzdělání, 

kterou vyslovil L. Bernstein, ţák P. Bourdieu.  Podle této teorie vzdělávací úspěšnost ţáka 

předurčují socioekonomické charakteristiky rodinného prostředí ţáka, a jazykový kód, 

který si dítě v rodině osvojí. Prostřednictvím empirických výzkumů Bernstein prokázal 

rozdíly v uţívání jazyka v závislosti na sociální třídě. Je zcela pochopitelné, ţe děti, které 

                                                
44  Bourdie (1930 – 2002) je uznávaný francouzský sociolog, realizující se rovněţ na poli filozofie a 

antropologie. Na rozdíl od Foucaulta nebyl jen levicovým intelektuálem, ale zastával pozici zaníceného 

politického aktivisty, který podporuje pracující proti vlivům politické elity a neoliberálnímu kapitalismu. 

Stavěl se rovněţ do opozice vůči moderním formám globalizace. V sociologii spatřoval zbraň, jak bojovat 

proti sociálnímu tlaku a nespravedlnosti. Neúnavně se snaţil o propojení teoretických idejí s empirickým 

výzkumem i kaţdodenní praxí (http://pierre-bourdieu.navajo.cz). „Pierre Bourdieu, profesor na Collège 

de France, nejmedializovanější z odpůrců médií, (…) byl nejcitovanějším filozofem a sociologem 

současnosti, srovnávaným s odkazem Sigmunda Freuda a Karla Marxe, byl ale především muţem 

sociální akce“ (Broţ, 2002).  
45  Např. mnoţství knih v rodině, vybavenost domácnosti počítači, ale i velikost bytu a majetkové poměry 

rodiny, zaměstnanost matek, zaměstnání rodičů ve směnném provozu nebo počet sourozenců. 

http://pierre-bourdieu.navajo.cz/
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si jiţ dříve osvojily jazyk podobný jazyku školy
46

, mají výhodu před dětmi, jejichţ 

mateřský jazyk je odlišný a je v podstatě školou přebudováván.  

 

 

 

4.6 Vzdělávání dospělých Romů v ČR
47

 

Ačkoliv vzdělávání v systematické a intenzivní podobě je především záleţitostí 

dětství a v dospívání, proces vzdělávání probíhá ve všech etapách ţivota. Vzdělávání 

dospělých lze definovat jako edukační procesy a podpůrné aktivity, které zabezpečují jiné 

neţ formální, tj. striktně na školský systém vázané, vzdělávání (Průcha a kol., 1998, s. 

308). O výchově a vzdělávání dospělých hovoříme tehdy, pokud nabývání nových znalostí, 

kompetencí a dovedností probíhá po ukončení první vzdělávací dráhy.  

Vzdělávání dospělých hraje rozhodující roli zejména u dospělých, kteří opustili školu 

příliš brzy. Přináší šanci pozměnit svůj ţivot k lepšímu, protoţe obsah vzdělávání 

dospělých reflektuje potřebu zvýšit moţnost uplatnění na trhu práce. Z tohoto důvodu 

MŠMT při koordinaci těchto aktivit spolupracuje s MPSV. 

Vzdělávání dospělých Romů má v ČR zahrnuje několik různých programů a aktivit. 

„Jedná se např. o:  

 job kluby, respektive kurzy zvyšování funkční gramotnosti (kurzy sociálních 

dovedností potřebných k hledání a udrţení zaměstnání – psaní CV, 

vyplňování formulářů, posilování znalosti ČJ, PC, komunikační dovednosti, 

telefonní hovor apod.), 

 motivační programy (kurzy jejichţ cílem je zvýšení sebevědomí, vyvedení z 

pasivity, motivace k dalšímu vzdělávání, pomoc zorientovat se na trhu práce 

aj.), 

 doplnění vzdělání za účelem získání či zvýšení kvalifikace (např. formou 

výučního listu nebo maturitní zkoušky)“ (MPSV a RVZRK, 2006, s. 46). 

                                                
46  Tj. jazyk rozvinutý, gramaticky správný a logicky uspořádaný, vybavený četnými vedlejšími a 

rozvinutými větami a blíţe specifikujícími přídavnými jmény a příslovci. Jazyk s vysokou frekvencí 

zájmena“já”, předloţek vyjadřujících logické, časové a prostorové vztahy 
47  Vzdělávání dospělých má svůj nezastupitelný význam také v kontextu Evropské unie. Důkazem je 

program Grundtvig při Evropské komisi pro vzdělávání a kulturu, který se svým obsahem zaměřuje na 

dospělé studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (Evropská komise, 2009, s. 4). Aktivity 

programu Grundvig jsou určeny především osobám s nedostatečným vzděláním a kvalifikací, osoby ţijící 

ve znevýhodněných oblastech, sociálně vyloučené jedince a skupiny, kteří nemají dostatečnou motivaci 

k účasti na vzdělávacích akcích. Mezi tyto osoby patří i Romové. Těm byl v rámci programu Grundvig 

věnován projekt EducaRom, jehoţ výsledkem jsou výukové materiály šité na míru dospělým Romům. 

Tyto materiály v populaci Romů propagují přijetí myšlenky celoţivotního vzdělávání. 



49 

 

V oblasti vzdělávání dospělých Romů se jako výhodné ukázalo zapojení neziskových 

organizací a terénních sociálních pracovníků, kteří sluţby poskytují v přirozeném prostředí 

romských klientů. Takový kontakt umoţňuje navázat důvěru, odbourávat negativní postoj 

Romů vůči institucím a pruţněji reagovat na potřeby klienta. 

Jak bylo jiţ řečeno, do oblasti vzdělávání dospělých řadíme také kvalifikačních a 

rekvalifikačních kurzy. Nabízejí je pracovní úřady, které si na realizaci kurzů najímají 

komerční či neziskové subjekty. Náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny pracovním úřadem. 

ÚP rovněţ můţe poskytnout příspěvek na úhradu nákladů spojených s absolvováním 

rekvalifikačního kurzu (strava, jízdné, ubytování). Tyto kurzy jsou zacíleny především na 

dlouhodobě a opakovaně nezaměstnané. Výhodou rekvalifikačních kurzů je osvěţení 

pracovních návyků. 

 

 

 

4.6.1 Ekonomická aktivita romské populace v ČR 

Aţ do roku 1989 naprostá většina Romů v Československu pracovala. Zaměstnání 

jim zajišťoval paternalistický socialistický stát. Od 90. let však Romové v porovnání 

s ostatním obyvatelstvem vykazují niţší ekonomickou aktivitu. Romové častěji vykonávají 

marginalizovaný druh zaměstnání, přijímají sezónní a příleţitostné práce, zaloţené na 

nechráněném pracovně právním vztahu. V rámci agendy ÚP Romové patří do skupiny 

dlouhodobě a/nebo opakovaně nezaměstnaných (MPSV a RVZRK, 2006, s. 41). Na tomto 

stavu se podepsala jak ekonomická transformace, tak i demografické změny, kterými 

Česká republika v rámci Evropské unie prochází - Romové bývají nahrazováni dělníky 

pocházejícími ze zahraničí, zejména zemí bývalého SSSR.  

Jak uvádí studie o zaměstnávání Romů v Česku, kterou vypracovala Světová banka, 

více neţ polovina českých Romů v produktivním věku nepracuje ani není v evidenci úřadů 

práce (Vilček, 2008). Rovnoměrnému rozptylu Romů v sociální a profesní struktuře 

společnosti, který mj. urychluje vznik rovnocenných interetnických vztahů, brání jejich 

nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň. Zapojení Romů do pracovního procesu dále 

ztěţuje diskriminace ze strany zaměstnavatelů a omezené aspirace Romů. Hodnota 

sebeaktualizace a sebeprosazení v jejich hodnotovém ţebříčku nezaujímá čelní místa, a to 

vzhledem ke kolektivistickému charakteru romské kultury (Hofstede, 1999, s. 40; Bakalář, 

2004, s. 108). Bariérou ekonomické aktivity Romů můţe být také jejich zadluţenost. 

Pobírání mzdy za výkon řádného, smluvně ošetřeného zaměstnání, totiţ často vede 
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v zabavení platu exekutory. Největší obtíţe při hledání práce mají Romové ze sociálně 

vyloučených lokalit; aţ 40 % z nich podle odborníků trpí funkční negramotností. Podle 

studie jich má 60 % základní vzdělání, 14 % vychodilo pouze zvláštní školy. 

Nezaměstnanost v sociálně vyloučených romských lokalitách dosahuje i 90 – 100 % 

(Vilček, 2008; MPSV a RVZRK, 2006, s. 42). 

Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke vzniku tzv. alternativních ţivotních strategií, 

pomocí kterých Romové zajišťují obţivu. Jedná se např. o závislost na sociálních dávkách, 

práci v pásmu šedé ekonomiky, zadluţování, nebo trestnou činnost. Vzorce takového 

chování se přenáší se z generace na generaci. Riziko sociálního vyloučení se nebezpečně 

prohlubuje. „Integrace na trh práce se jeví jako zcela klíčový předpoklad sociálního 

začleňování obyvatel vyloučených lokalit. Protoţe se jako zásadní příčina současného 

stavu ukazuje být nízká vzdělanost a nekvalifikovanost, je třeba klást zvýšený důraz na 

vzdělávání dětí, nemá-li se problém do budoucna neustále prohlubovat (MPSV a RVZRK, 

2006, s. 42-43)“. Dlouhodobá nedobrovolná nezaměstnanost má také devastační účinky na 

psychiku jedince. Setkáváme se s rezignovaným postojem k ţivotu, ztrátou pracovních 

návyků, závislostmi.  
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Tab. 3:  Obyvatelstvo ČR podle národnosti, pohlaví, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví 

ekonomické činnosti. Zdroj dat: SLDB 2001 

 

ekonomická aktivita   

postavení v zaměstnání Národnost romská Obyvatelstvo celkem 

odvětví ekonomické činnosti   

druhé zaměstnání muži  ženy celkem muži ženy celkem 

A. Ekonomická aktivita       

Ekonomicky aktivní osoby ( v tom:) 3 220 2 145 5 365 2 873 522 2 379 878 5 253 400 

Zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, OSVČ 1 254 724 1 978 2 513 889 1 959 057 4 472 946 

Pracující důchodci 48 33 81 88 708 91 438 180 146 

Pracující studenti a učni 8 10 18 17 288 14 417 31 705 

Ţeny na mateřské dovolené 0 216 216 0 81 666 81 666 

Nezaměstnaní 1 910 1 162 3 072 253 637 233 300 486 937 

Ekonomicky neaktivní osoby ( v tom:) 2 831 3 379 6 210 2 059 663 2 834 802 4 894 465 

Nepracující důchodci 588 682 1 270 831 400 1 413 082 2 244 482 

Ostatní s vlastním zdrojem obţivy 73 412 485 15 061 160 877 175 938 

Ţáci, studenti, učni 1 346 1 290 2 636 897 128 872 934 1 770 062 

Ostatní závislé osoby 824 995 1 819 316 074 387 909 703 983 

Osoby s nezjištěnou. ek. aktivitou 98 73 171 48 886 33 309 82 195 

Obyvatelstvo úhrnem 6 149 5 597 11 746 4 982 071 5 247 989 10 230 060 

B. Postavení v zaměstnání ek. akt. osob       

Zaměstnavatelé 60 10 70 123 915 49 470 173 385 

Zaměstnanci v prac. a sluţebním poměru 1 376 941 2 317 2 039 621 1 853 461 3 893 082 

Ostatní zaměstnanci 214 117 331 134 359 129 274 263 633 

Samostatně činní 243 42 285 408 992 175 319 584 311 

Členové produkčních druţstev 4 3 7 8 693 6 451 15 144 

Pomáhající rodinní příslušníci 16 11 27 5 177 13 799 18 976 

Nezjištěné postavení v zaměstnání 1 307 1 021 2 328 152 765 152 105 304 870 

Ekonomicky aktivní osoby úhrnem 3 220 2 145 5 365 2 873 522 2 379 878 5 253 400 

C. Odvětví ek. činnosti ek. akt. osob       

Zemědělství, lesnictví, rybolov 75 45 120 155 851 74 624 230 475 

Průmysl 623 405 1 028 922 077 603 760 1 525 837 

Stavebnictví 536 29 565 404 952 49 883 454 835 

Obchod, opravy mot. voz. a spotř. zboţí 69 57 126 249 355 306 558 555 913 

Pohostinství a ubytování 37 82 119 81 921 115 730 197 651 

Doprava, pošty a telekomunikace 114 37 151 244 345 106 571 350 916 

Peněţnictví a pojišťovnictví 15 6 21 36 838 72 085 108 923 

Činnosti v oblasti nemovitostí, sluţby pro 
podniky 40 34 74 132 899 123 017 255 916 

Výzkum a vývoj 2 0 2 11 838 6 540 18 378 

Veřejná správa, obrana, sociální 
zebezpečení 94 56 150 183 347 138 661 322 008 

Školství 25 96 121 63 217 215 401 278 618 

Zdravotnictví, veterinární a sociální 
činnosti 22 73 95 55 272 236 560 291 832 

Ostatní veřejné a osobní sluţby 236 151 387 125 444 138 819 264 263 

Nezjištěno 1 332 1 074 2 406 206 166 191 669 397 835 

Ekonomicky aktivní osoby úhrnem 3 220 2 145 5 365 2 873 522 2 379 878 5 253 400 

D. Pracující s druhým zaměstnáním       

Jako samostatně činní 40 10 50 108 675 46 707 155 382 

Ostatní 31 19 50 59 584 46 673 106 257 

Pracující s druhým zaměstnáním úhrnem 71 29 100 168 259 93 380 261 639 

 



52 

 

5 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

5.1 Formulace výzkumného problému  

Výzkumný problém spadá do oblasti vzdělávání Romů, které je spatřováno jako 

klíčové pro jejich integraci do společnosti. Dosaţená úroveň zdělání stojí totiţ na 

pomyslném začátku pasti sociálního vyloučení, které se Romů velkou měrou dotýká. Nízké 

vzdělání je také bariérou pro nastolení interetnicky rovnocenných společenských vztahů, 

protoţe významně omezuje rozptyl příslušníků romského etnika v profesní a sociální 

struktuře.  Nedostatečné vzdělání a nízká kvalifikace totiţ znesnadňuje uplatnění na trhu 

práce, předurčuje Romy k výkonu pomocné, nekvalifikované a společností jaksi 

deklasované práce. Nízké finanční ohodnocení, kterého se jim za odvedenou práci dostává, 

posiluje jejich jiţ tak nízký sociální status, motivuje je k závislosti na sociálních dávkách. 

Paralelně s tím dochází k uplatňování vzorců chování a uvaţování, které jsou 

charakteristické pro tzv. kulturu chudoby.  

Aby se postavení Romů v české společnosti zlepšilo, je proto třeba působit soustavně 

na romskou psychiku tak, aby hodnotu vzdělání posunuli ve svém hodnotovém ţebříčku na 

čelní příčky. Východiskem snah směřovaných do oblasti vzdělávání Romů je znalost jejich 

postojů vůči vzdělávání. Jedinec, který rozměr vzdělávání nedoceňuje, není motivovaný 

k tomu, aby ve školském systému uspěl. Dalším východiskem pro vzdělávání Romů je také 

pochopení mechanismů, které připisování nízké hodnoty vzdělání zapříčiňují.  

 

 

 

5.2 Cíl výzkumu 

V empirickém výzkumu je cílem zjistit a analyzovat postoje ke vzdělávání u cílové 

skupiny romských rodičů, kteří pochází z lokality ohroţené sociálním vyloučením. Mapuji 

postoje romských rodičů vůči vzdělávání vlastních dětí, ale i postoje, které zaujímají vůči 

vzdělávání sebe samotného formou rekvalifikačních či kvalifikačních kurzů. Cílem je také 

identifikovat základní mechanismy, které ovlivňují zaujímaný postoj ke vzdělávání. 
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5.3 Formulace výzkumných okruhů a otázek 

Vycházím z předpokladu, ţe postoje jsou formovány na základě zkušenosti jedince, a 

proto v rámci dotazování na postoje mapuji zkušenost, kterou romští rodiče nabyli 

v průběhu vlastní vzdělávací dráhy, především pak v rámci povinné školní docházky, 

sekundárního vzdělávání (SŠ, SOU, OU), vzdělávání dospělých a také v rámci své účasti 

na trhu práce. 

0 .  Ú d a j e  o  r e s p o n d e n t o v y  

Osobní údaje 

 Věk, pohlaví 

 Jméno (křestní), přezdívka: „Jak vás mohu během rozhovoru oslovovat?“ 

 Etnicita, národnost: „Cítíte se jako Rom? Označujete se tak?“ 

 Děti 

- Počet dětí 

- Věk dětí 

- Dru školy, kterou navštěvují 

Socioekonomická situace - ukazatel sociálního vyloučení 

 Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 Zaměstnání 

- Pravidelné zaměstnání 

- Příleţitostná práce 

- Bez zaměstnání 

- Invalidní/starobní důchod  

- Práce bez smlouvy: ANO – NE 

 

 Počet osob ve společné domácnosti? 

 Finance 

- Hospodaření s financemi:   1. klient/jeho rodina platí za nájemné a sluţby řádně 

2. klient/jeho rodina platí za nájemné a sluţby nepravidelně 

3. klient/jeho rodina neplatí za nájemné a sluţby 

- Pobíráte dávky sociálního zabezpečení?  Ano  -  Ne 

 

- Zdroje financí: 1. Zaměstnání 
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2. příleţitostná práce 

3. sociální dávky (SSP, HN, podpora v nezaměstnanosti)  

6. důchod 

7. rodina, příbuzní 

8. půjčky 

- Dluhy:   1. Nemám 

2. Mám bez exekuce a  splácím 

3. Mám bez exekuce a nesplácím 

4.Mám s exekucí a splácím 

5. Mám s exekucí a nesplácím 

 

1. Po s t o j  k e  v z d ě l á v á n í  ( š k o l e ) o b e c n ě ?  

 Co Vás první napadne, kdyţ se řekne škola? 

 Jak vzpomínáte na školu? 

 Co by bylo, kdybyste do školy nechodili? Myslíte, ţe byste se bez školy obešli?  

 Na co je podle vás škola a vzdělání dobrá? 

 Co pro vás škola znamená? Jakou hodnotu ji připisujete a proč? 

 

2. J a k ý  j e  v á š  p o s t o j  k e  v z d ě l á v á n í  v a š i c h  d ě t í ?  

 Chodí vaše děti rády do školy?  

 Jaká je spolupráce s učiteli? Znáte je? Bavíte se s nimi? O čem? 

 Jak probíhá domácí příprava na školu u Vašeho dítěte (píšete společně 

úkoly)?  

 Umí vaše děti dobře romsky? Jak jste na ně od malička mluvili? Česky nebo 

romsky? 

 Jaké vzdělání by podle vás vaše děti měly mít a proč?  

 

3. Po s t o j  k e  v z d ě l á v á n í  v  d o s p ě l o s t i ?  

 Jaké uplatnění při stávajícím vzdělání nalézáte na trhu práce? Jak dobře se vám 

hledá práce? 

 Pomohla by vám v ţivotě vyšší nebo jiná kvalifikace? Co by vám pomohlo při 

hledání práce? 

 Je kvalifikace to hlavní, co vás (vás osobně i Romy obecně) omezuje na trhu 

práce? 
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 Chtěl(a) byste si zvýšit kvalifikaci? 

 Máte nějakou zkušenost s rekvalifikačními kurzy? Pokud ano, jakou? Jaké bylo 

následné uplatnění? 

 

 

 

5.4 Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor je tvořen celkem 10 osobami, které samy sebe označují za Romy 

a jsou členem domácnosti v bytovém domě v Zengrově ulici v Kolíně. Tato lokalita je 

ohroţena sociálním vyloučením. Dotazovaní respondenti byli vybráni ve spolupráci se 

Sociálními programy O. s. Prostor, které v dané lokalitě realizují program terénní sociální 

práce zaměřený na sekundární a terciární prevenci sociálního vyloučení. 8 z 10 oslovených 

respondentů, resp. jejich rodiny, byli nebo jsou klienty této organizace. 

Vzhledem k tomu, ţe cílem práce je zmapovat postoje ke vzdělání svých dětí a 

postoje ke zvyšování vlastní kvalifikace, byli vybráni respondenti, kteří jsou rodiči. Ve 

výběru byli preferováni rodiče, jejichţ děti jsou v mladším či starším školním věku. 

Výzkumný soubor se sestává ze sedmi ţen - matek a tří muţů - otců. Většina domácností, 

v nichţ respondenti zastávali roli matky nebo otce, byla sloţena z nukleárních, jen v jedné 

z domácností ţili pospolu dvě příbuzensky spřízněné rodiny. Domácnost byla v 7 

případech tvořená pouze rodiči a jejich dětmi. Ze zbylých tří rodin byla jedna neúplná, 

resp. bez otce (toho času ve VTOS). Druhá rodina byla dvougenerační - dospělý pár 

staršího věku vychovával své 2 děti v adolescenčním věku a k tomu navíc dvě svá 

vnoučata, jejichţ matka i otec jsou nezvěstní. 

Zcela neobvyklé je, ţe 3 z 8 otců, kteří své děti vychovávají, nebydlí pohromadě 

s ţenou a dětmi, ale na nedaleké ubytovně. Za člena domácnosti se však povaţují. 

Ubytovna stojí, „co by kamenem dohodil“, je moţné vidět ji z oken bytového domu 

v Zengrově ulici. Příčinou je přelidněnost domácnosti, k níţ dochází při oficiálně 

nepovoleném pobytu dalších rodinných příslušníků, kteří se do bytu za svými příbuznými 

stěhují z okolních obcí. Občas přijedou na delší návštěvu i příbuzní ze Slovenska. Matky 

s dětmi pak zůstanou obývat byt, zatímco muţi odchází spát a bydlet na ubytovnu. 

Následně se vzájemně i několikrát denně navštěvují. Muţi do Zengrovy ulice dochází k 

ţenám na teplé jídlo, ţeny s dětmi chodí za svými muţi kvůli teplé vodě. Dvě takto 

„fungující“ rodiny o celkovém počtu 11 osob (včetně dvou otců, kteří bydlí na ubytovně) 



56 

 

totiţ obývají dohromady jeden byt bez přísunu plynu. Byt je jednopokojový, resp. 1+kk, 

jeho výměra dosahuje necelých 40m
2
. 

Z 10 oslovených rodičů bylo nejvíce z nich ve věkové kategorii 26 – 35 let. 

Průměrný věk romských rodičů je 34 let. Otcové jsou ve srovnání s matkami starší. Jeden 

z rodičovských párů byl etnicky smíšený – muţ etnický Čech, ţena Romka. Nejmladší 

respondent byl ve věku 26 let (ţena), nejstaršímu z respondentů je 51 let (muţ). V romské 

rodině měli nejčastěji 2 děti, dvě rodiny měli po 3 dětech a jedna rodina se starala o 4 děti. 

Celkem romské domácnosti vychovávaly 24 dětí. Oslovené rodiny byly tvořeny celkem 42 

osobami. 10 rodin bydlelo v 9 bytových jednotkách.  

Děti dosahovaly věku v pásmu od 3 let do 18 let. Průměrný věk dětí dosahuje 10, 8 

let. Děti jsou nejčastěji ve věku 7 – 11 let.  Téměř 60 % dětí ve věku od 6 do 15 let plní 

povinnou školní docházku v místní praktické škole. Jedná se o 11 dětí. Ze zbylých 5 dětí 

jsou dvě v předškolním věku, 1 dítě je registrováno na ÚP a 2 děti studují na učilišti. 

Nejvyšší ukončené vzdělání v kategorii romských rodičů je vzdělání učňovské. 

Z deseti oslovených rodičů mají 3 rodiče vystudovaný učební obor (švadlena, zámečník, 

automechanik), 2 rodiče učební obor zcela nedostudovali (zedník, zahradnice). 7 rodičů tak 

má nanejvýš ukončené základní vzdělání. 2 z těchto rodičů mají základní vzdělání 

neukončené – do školy přestali chodit v 6. a v 7. třídě.  

Ze 7 oslovených matek mají pravidelné zaměstnání 3 z nich (jako skladnice, 

pokladní a uklízečka v nedalekém nákupním centru), 2 jsou na rodičovské dovolené a 

zbylé 2 ţeny jsou nezaměstnané, případně pracují příleţitostně, nejčastěji formou brigád. Z 

3 dotazovaných otců je jeden nezaměstnaný, zbylí 2 pracují příleţitostně, a to tzv. načerno, 

„kdyţ se něco naskytne“. Ţeny na rozdíl od muţů preferují zaměstnání ošetřená pracovní 

smlouvou. Z 10 oslovených respondentů pracují tzv. načerno pouze 2 muţi. Stabilní 

zaměstnání mají pouze 3 respondenti, ostatní z nich jsou nezaměstnaní, na rodičovské 

dovolené nebo pracují příleţitostně. Z 9 manţelských párů pracují oba partneři ve 3 

případech. Z 10 oslovených domácností jsou 3 ţivy ze sociálních dávek.  

V oblasti hospodaření s financemi platí za nájemné a sluţby řádně pouze 4 

domácnosti. Zdrojem příjmů rodin jsou nejčastěji peníze vydělané v zaměstnání, půjčky a 

sociální dávky. S půjčkami mají zkušenost všechny domácnosti, dluhy nemají pouze dvě 

rodiny. Pouze ve dvou domácnostech dluhy nesplácí, v jiných spíše nepravidelně. Téměř 

polovina domácností za svůj hlavní zdroj financí označují sociální dávky a půjčky.  
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5.5 Metodologický rámec výzkumu  

Ke sběru dat jsem pouţila kvalitativní výzkumnou metodu polostrukturovaného 

rozhovoru, a to vzhledem k cíli uchopit a interpretovat podstatu toho, jak zkušenosti nabyté 

rodiči v průběhu vlastní školní docházky ovlivňují postoj, který zaujímají ke vzdělávání u 

svých dětí, a také postoj, zaujímaný k dalšímu vzdělávání v dospělosti u sebe sama.  

Důvodem zvolení kvalitativních metod je prosté zkreslení, které kvantitativní 

metody mohou přinést. Pokud tazatel zjišťuje postoje respondenta vůči fenoménům, 

kterým společnost téměř plošně připisuje stále stejnou hodnotu (tzn., ţe věc je jiţ po 

dlouhá léta v rámci jisté kultury lidmi vnímána jako pozitivní či negativní a v hodnotovém 

ţebříčku zaujímá konstantní místo), můţe být zkreslení umocněno. Jedinec totiţ ve snaze 

nebýt vyloučen ze skupiny raději deklaruje názor, který se od něj očekává, stává se 

konformním, neboť společnost na něj svou početní převahou vytváří tlak. Respondenti 

mají v zájmu jevit se lepšími či správnými tendence nadhodnocovat názory, postoje a 

vzorce chování, které jsou všeobecně přijímány, a naopak podhodnocuje ty názory a 

postoje, které jsou společností potlačované, zatracované, ba i tabuizované. Kvantitativní 

metody zkoumání, u nichţ je kontakt mezi výzkumníkem a respondentem pouze 

zprostředkovaný (jak je tomu např. u dotazníku), tak nabízí jen parciální a poněkud 

zavádějící náhled situace.  

Snahou výzkumníků, kteří se rozhodnou pro pouţití kvalitativních výzkumných 

metod, je vytvoření komplexního, holistického obrazu zkoumaného individuálního či 

sociálního jevu. Kvalitativní výzkum umoţňuje výzkumníkovi proniknout do jádra 

zkoumaného problému, neboť hlavními otázkami, které vytyčuje, je proč a jak. V rámci 

kvalitativního výzkumu tazatel pracuje s menším počtem respondentů, za to však zaobírání 

se daným tématem směřuje více do hloubky. Nespornou výhodou kvalitativních 

výzkumných metod je jejich nenásilnost, přirozenost a snaha o maximální přiblíţení 

kaţdodenní interakci. To se děje především při pouţití techniky semistrukturovaného 

interview, který provádí zpravidla jeden výzkumník s jedním respondentem „z očí do očí“. 

V rámci rozhovoru, který se odehrává v uvolněné atmosféře sycené důvěrou, je pak moţné 

otevírat i oţehavé a eticky citlivé otázky. Zrovna tak není nutné vyhýbat se otázkám, které 

mohou být vnímány jako ohroţující a dotěrné, neboť rozhovor se podobá běţné konverzaci 

s rovnocenným a respektovaným člověkem. 
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5.5.1 Metody sběru dat 

Data byla sbírána s pouţitím metody polostrukturovaného interview. Ve většině 

případů se jednalo o individuální rozhovory, které však vzhledem k bytovým podmínkám 

respondentů nebyly prováděny jen mezi „čtyřma očima“. Většina dotazovaných totiţ 

obývá jednopokojové byty. Uskutečnila jsem také jeden skupinový rozhovor, jehoţ se 

účastnili tři muţi. Tito muţi se cítí jako součást domácností v Zengrově ulici, kde ţijí 

jejich manţelky s dětmi, bydlí ale na nedaleké ubytovně. Zde také skupinový rozhovor 

probíhal.  

Pro rozhovory bylo preferováno prostředí, v němţ se respondenti cítí bezpečně. 

Rozhovory proto probíhaly především v domácnostech respondentů, i kdyţ se v těchto 

podmínkách nelze vyvarovat hluku a z pohledu majoritní tazatelky tyto prostory poskytují 

nedostatek soukromí. Potřeba soukromí se však neukázala nijak zvlášť důleţitá, rozhovor 

postupoval plynule i přesto, ţe děti, pokud byly přítomné, vyţadovaly pozornost. 

Rozhovory probíhaly v bytech respondentů z důvodů, ţe dotazované matky tráví většinu 

svého času péčí o děti a domácnost. Navázání kontaktu s respondenty bylo ulehčeno díky 

mým profesním vazbám na Sociální programy O. s. Prostor, které v lokalitě realizují 

terénní sociální práci. 

Protoţe jsem ke sběru dat pouţila metodu polostrukturovaného interview, téma 

rozhovorů bylo předem vymezeno. Ještě před začátkem fáze realizování rozhovorů jsem 

formulovala hlavní téma rozhovoru a předpokládané okruhů otázek. Témata a otázky jsem 

uspořádala do dotazníku, který však po stránce obsahové a formální nebyl rozpracován do 

detailu, neboť jsem si vědoma, ţe skutečný scénář rozhovoru, nelze v konverzaci 

s respondentem vţdy úplně předvídat. Podle toho, jakým směrem se rozhovor 

s respondentem ubíral, jsem okruhy otázek řadila tak, abych tím maximalizovala výtěţnost 

interview.  

Při polostrukturovaném rozhovoru je vhodné pouţít následné inquiry, tedy 

upřesnění a vysvětlení odpovědí účastníka (Miovský, 2006, s. 160). Cílem bylo dosáhnout 

takového porozumění, které je shodné s hlediskem respondenta. To, zda jsem správně 

pochopila, co má respondent na mysli, jsem nejčastěji ověřovala pomocí doplňujících 

otázek a reflexe respondentovy promluvy slovy: „Rozumím tomu správně, ţe… ?“. Pouţití 

tohoto prostředku mi umoţňovalo lépe pochopit podstatu respondentových výpovědí.  

Po krátkém neformálním zahájení výzkumného dialogu byli respondenti poţádáni o 

svolení k pořízení audiozáznamu. Pouze u jednoho z deseti respondenetů se pouţívání 

diktafonu jevilo rušivě, proto bylo v zájmu plynulosti rozhovoru a zachování příznivé 
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atmosféry od pořizování nahrávky upuštěno. Respondenti také souhlasili s tím, ţe si 

v průběhu rozhovoru budu psát krátké poznámky. Ty mj. reflektovaly neverbální projevy 

dotazovaného, např. známky ironie, rozzlobení, váhání či pochybnosti. Psaní poznámek mi 

také dopomáhalo k udrţení navrţené struktury rozhovoru. V průběhu rozhovoru jsem si 

také zaznamenávala podněty, které se v souvislosti s diskutovaným tématem vynořovaly. 

Zúčastnění romští rodiče byli seznámeni a souhlasili s tím, ţe budou pod anonymním 

označením citováni v mé bakalářské práci. Respondentům byla také zdůrazněna moţnost 

na otázky neodpovídat. Úvodní část interview obsahovala zjišťování a zaznamenání 

obecných údajů o respondentovi. Vzhledem k intimnímu charakteru některých 

sledovaných údajů (např. zdroj financí, výkon zaměstnání bez pracovní smlouvy) se 

jednalo spíše o aktualizaci údajů, získaných z klientské dokumentace vedené pracovníky 

Sociálních programů O. s. Prostor
48

, kteří s respondenty pracují v rámci terénní sociální 

práce. 

Délka rozhovoru se pohybovala v rozmezí 60 – 90 min. Rozhovor byl obvykle 

realizován v rámci jediného sezení.  

 

 

 

5.5.2 Metody fixace a zpracování dat 

V tomto oddíle hodlám popsat operace technicko-administrativního charakteru, které 

zahrnují pořízení audio nahrávky individuálních rozhovorů s respondenty a transkripci 

pořízené nahrávky.  

Vzhledem k tomu, ţe respondenti výzkumu vyslovili informovaný souhlas 

s nahráváním rozhovoru, pouţila jsem jako nástroj fixace dat mp3 přehrávač s funkcí 

diktafonu. Oproti klasickému kazetovému diktafonu je výhodou mp3 přehrávače digitální 

kódování nahrávaných zvukových stop. Nahrávání rozhovoru přináší pro tazatele mnoho 

výhod. Umoţňuje autenticky zaznamenat vše, co bylo řečeno, tazatelova pozornost můţe 

být více soustředěna na obsah a průběh samotného rozhovoru, nikoliv na zhotovování ne 

zcela úplného přepisu respondentových promluv.  

Za účelem převedení získaných dat do formy, která je vhodná pro následnou analýzu, 

je nutné zhotovit přepis uskutečněných rozhovorů. Proto je velmi uţitečné ukládat pořízené 

audio nahrávky v digitální formě do počítače, odkud mohou být přehrávány a přepisovány 

                                                
48 Klienti v úvodních kontaktech s pracovníky Sociálních programů vyplňují vstupní dotazník, který tvoří 

součást tzv. jednání se zájemcem o sluţbu.  
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s pouţitím speciálního počítačového programu Express Scribe Software. Ten lze zdarma 

stáhnout z internetu
49

. Program je praktický nejen proto, ţe umoţňuje regulovat rychlost 

nahraných zvukových stop, ale také moţnost ovládat funkce pomocí tzv. horkých kláves. 

Výzkumník tak můţe rozhovory přepisovat plynule, protoţe není nucen ovládat software 

s pouţitím myši. V případě, ţe nahrávka obsahuje mnohou ruchů, doporučuji k jejich 

odstranění pouţít software Audacity 1.3.7 na úpravu zvuku. Ten lze také zdarma stáhnout 

z internetu. 

Přepis jednoho hodinového rozhovoru trvá přibliţně 8 hodin. Rozhovory byly 

přepisovány jiţ ve formě citací. Uţ samotný proces přepisování je doprovázen redukcí 

respondentových promluv, jsou vypouštěna témata, která nebyla předmětem výzkumu.  

 

 

 

5.5.3 Metody analýzy dat 

V rámci zpracování dat jsem klíčové citace zaznamenávala do tematicky rozdělených 

archů připravených pro potřeby analýzy dat. Archy byly strukturovány podle hlavních 

tematických okruhů rozhovoru. K jednotlivým výpovědím respondentů jsem si jiţ 

v průběhu přepisu dopisovala poznámky, postřehy a významy, jednoduché klasifikace a 

interpretace. 

Jako metodu analýzy dat jsem pouţila kategorizaci
50

. Účelem kategorizace je 

prostřednictvím stanovení kategorií redukovat objem získaných dat. Kategorie lze odvodit 

jiţ ze samotného teoretického modelu (v tomto případě jsou kategorie dány předem, 

postupujeme deduktivně), mohou být také vytvořeny tazatelem na základě indukční 

metody, a to v průběhu samotné analýzy dat (Flick, 1998, s. 193). Proces kategorizování 

spočívá v grupování myšlenek, promluv, idejí. Základní princip kategorizace je postaven 

na srovnávání a agregaci dat. Kategorie vzniká na základě překryvu (opakování) mezi 

identifikovanými opakujícími se jevy obsaţenými ve výpovědích jednotlivých respondentů 

(Saskatoon Public Schools, 2008).  

Ve výrocích respondentů jsem cíleně hledala pasáţe, které se týkaly úţeji 

vymezených témat. V průběhu analýzy dat jsem výroky respondentů zařazovala do 

vymezených kategorií podle vzájemné podobnosti. Pokud tedy dotazovaní shodně hovoří o 

                                                
49 http://www.nch.com.au/scribe 
50 V pojetí Miovského (2006, s. 221-222) se tato metoda podobá směsicí metody vytváření trsů a metody 

zachycení vzorců („gestaltů“) 

http://www.nch.com.au/scribe
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jisté formě znevýhodňování při hledání zaměstnání, nabízí se např. kategorie diskriminace. 

Pokud u respondentů docházelo k tematickému překryvu, kdy respondenti hovoří o tomtéţ, 

ale jinými slovy, zařadila jsem jejich citace do téţe kategorie.  

 

 

 

5.5.4 Validita dat 

Vzhledem k tomu, ţe kvalitativní přístup je zaměřen na konkrétní respondenty, 

v konkrétním čase a uprostřed konkrétní sociální reality, je aplikovatelnost výstupů 

kvalitativního výzkumu na jinou neţ zkoumanou skupinu respondentů obtíţná. Přínosem 

výzkumu je spíše nové porozumění, vytváření nových hypotéz a teorií. Kvalitativní 

výzkum je základním nástrojem pro získávání vstupů, které ovlivňují intervenční strategie 

plánovaných preventivních aktivit (Disman, 2002, s. 290).  

Validita týkající se výběru účastníků výzkumu je dána pouţitím techniky 

záměrného výběru přes instituce (Miovský, 2006, s. 138). Záměrný (účelový) výběr přes 

instituce je metodou, kdy vyuţíváme určitého typu sluţeb, zaměřených na skupinu osob, 

která nás zajímá. Pro potřeby své bakalářské práce jsem proto oslovovala klienty 

Sociálních programů O. s. Prostor, které provádí terénní sociální práci cílové skupině 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohroţených jednotlivců a rodin. Navíc jsem 

také údaje vypovídající o socioekonomických poměrech respondentů aktualizovala. 

Bohatost a validita provedeného výzkumu je zaloţena na narativních zprávách a 

interpretacích výzkumných setkání s respondenty, stejně tak jako na relevanci zdrojů 

empirických dat, které zosobňuje soubor deseti respondentů. Oslovení respondenti byli 

Romové
51

 a jejich sociální vyloučenost dokládá: 

 adresa bydliště respondentů v bytovém domě v Zengrově ulici, kde jsou aktivní 

terénní sociální pracovníci, kteří pracují s cílovou skupinou sociálně 

vyloučených 

 sociální a ekonomická anamnéza respondentů (získaná studiem klientské 

dokumentace shromaţďované pracovníky SP a také v rámci samotného 

výzkumného rozhovoru)  

 

                                                
51  Respondenti sami sebe jako Romy označili ve  vstupním dotazníku, který je součástí jednání se 

zájemcem o sluţby, které Sociální programy O.s. Prostor poskytují.  
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5.6 Etika výzkumu 

Při výzkumu byly dodrţovány tyto etické normy a pravidla: 

 Tazatelka načerpala zkušenosti se sběrem dat nejen v rámci svého studia, ale také 

v rámci své praxe zaměřené v programu, který je zaměřen na terénní sociální práci se 

sociálně vyloučenými a monitoring sociálně vyloučených lokalit. Tazatelka byla 

proškolena v provádění semistrukturovaného rozhovoru. 

 Respondenti se výzkumu účastnili dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu.  

 Respondenti byli seznámeni s výzkumem, vyslovili informovaný souhlas s tím, ţe 

budou zapojeni v roli dotazovaného.  

 Respondenti měli právo rozhodnout se, zda bude rozhovor nahráván, měli právo 

kdykoliv ţádat o přerušení či ukončení rozhovoru nebo zničení pořízené nahrávky. 

Respondentům nebylo upíráno právo neodpovídat na otázky. 

 V případě, ţe by výzkumné postupy vyústily v neţádoucí následky pro respondenta, 

tazatelka nese zodpovědnost za odhalení a odstranění nebo nápravu těchto následků. 

 Nahrávky jsou uschovány u tazatelky, a to ve formě digitalizovaných elektronických 

souborů. Nahrávky budou uloţeny v zaheslovaném počítači, archivovány a pouţity 

pouze pro účely tohoto výzkumu.  

 Všechny údaje z písemného záznamu, které by mohly zapříčinit porušení anonymity, 

budou odstraněny. 

 Tazatelka v průběhu realizace rozhovorů dbala na to, aby nedocházelo ke 

stigmatizaci respondenta. Pro realizaci rozhovorů volila vţdy takové prostředí, které 

respondentovi poskytovalo pocit bezpečí.  

 Rozhovory realizované v domácnostech respondentů byly uskutečněny na základě 

dohody s respondentem v denní dobu. Tazatelka se svou přítomností snaţila 

nenarušovat chod domácnosti. U respondenta i členů domácnosti respektovala jejich 

právo na soukromí.  

 Údaje o respondentech čerpané z klientské dokumentace Sociálních programů O. s. 

Prostor, byly získány v souladu s organizačními pravidly. Klienti jsou obeznámeni 

s tím, ţe jejich osobní sloţka je zpřístupněna všem členům týmu a případně stáţistům 

na odborné praxi. Klient ví, ţe jejich anonymizovaná data lze pouţít pro vědecké 

účely. Protoţe jsem zaměstnankyní O. s. Prostor, jsem navíc vázaná mlčenlivostí.  
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6 ANALÝZA SLEDOVANÝCH JEVŮ 

 

6.1 Postoje romských rodičů ke vzdělávání 

 

„Vzdělání je dobré mít, člověk se pak líp chytí“ 

 Postoje romských rodičů ke vzdělávání jsou předurčeny tím, jak úspěšně si vedou na 

trhu práce v roli ţadatele o místo. Romové jsou přesvědčení, ţe vzdělání je důleţité, a to 

především proto, ţe zvyšuje jejich šance na získání zaměstnání. Tak vypovídají 

Romové, kteří mají zachované pracovní návyky. Pouze výjimečně respondenti hovoří o 

vzdělávání jako o způsobu, jak nabýt sociální kompetence, jak se naučit hájit svoje 

zájmy. 

 

Všude se vás ptaju, kolik máte kvalifikace. Vzdělání, to se hodí. Jinak to nejde. 

Dneska ty peníze jdou pořád níţ a níţ (Respondent hovoří o výši sociálních dávek – 

pozn. autorky), naši si musej hledat práci. 

 

Škola je dobrá. Je dobrý mít nějaký papíry. To chtěj dneska všude vidět. Do školy se 

musí chodit. 

 

Tady kousek, tady je taková velká cimra a tam všichni cigáni choděj. Se vzdělávat. 

Tam jsou počítače, tam vám všechno ukazujou, aby tomu počítači rozuměli. Některý 

ty naše – Romky – se na tom vyučej, pak najdou práci, třeba ve skladě a tam se mají 

dobře. 

 

Řeknu to upřímě: oni cigáni jsou taky kurvy. Protoţe jo jdete k němu dělat, děláte 

jak blbec dvanáctky, a on vás nezaplatí! Kdybych měl to lepší vzdělání, jak řikáte, 

tak bych byl opatrnější na lidi. 

 

 Kladný postoj Romů ke vzdělávání, který zaujímají především Romové z domácností, 

v nichţ alespoň jeden z partnerů pracuje, je dám tím, ţe vzdělání je míněno jako 

nástroj, jak získat hodně peněz. Romové hovoří o „gádţích“, kteří pracují a mají se 

dobře. Etničtí Češi však nejsou vnímáni jako pozitivní vzor. Spíše jako někdo, komu je 

třeba se vyrovnat v duchu motta: „Kdyţ oni, tak proč ne my?“ 
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My, Romové tady v Česku, my jsme vyučený. Ten můj ročník. Oni maj barák,  ţeny, 

auto, děti. Dělaj třeba mistra. Ale tam, ty na Slovensku, ty měli horší.  Tam nebyli 

školy, docházka do školy, jak tady. 

 

Člověk chodí do školy, protoţe si pak daleko víc vydělá. Jako vy – „gádţové“. 

 

Ale z té zvlaštní školy, to je ještě horší pak v práci neţ kdyţ vyjdete z normální 

základní. (…). Učit se děti musej. Ne jenom česky. Všechno. Aby byli jak vy (Etničtí 

Češi – pozn. autorky.), aby se měli dobře.  

 

 Kladný postoj respondentů vůči vzdělání byl respondentům zprostředkován jejich 

rodiči a také moţností získat díky řemeslu materiální zabezpečení a společenskou 

prestiţ. Respondenti si ke vzdělání vypěstovali pozitivní postoj i přesto, ţe byli rodiči 

k učení nuceni drilem a z pohledu majoritního pozorovatele snad i „násilím“. Kladně 

také na postoj vůči vzdělávání působí kontakt s Romy v roli vyučujících. 

 

Tam na té škole byli dobrý učitele. Dneska jim kaţdej děkuje! To byli odborníci, i 

Romové! (Respondentka upozorňuje na etnickou příslušnost učitele – pozn. 

autorky) co nás tam učili. 

 

Já jsem vyučený. My kdyţ jsme nechodili do školy tak nás táta mlátil - on se 

zajímal. Dělali jsme úkoly a kaţdy den vzal tu kníţku (Respondent mluví o 

ţákovské kníţce – pozn. autorky) a koukal, co mám za známky.  

 

Táta byl zámečník. On dělal čistou práci. Měl svoji dílnu, všechno měl svoje. 

Všechno uměl, lidi za nim chodili, byl známej, ţe jako umí. On chtěl, abychom měli 

školy. 

 

„Vzdělání mi je k ničemu“ 

 Dlouhodobě nezaměstnaní respondenti a s nimi i ti, kteří do zaměstnání doposud 

nechodili (matky na mateřské dovolené), vzdělání častěji nepřikládají zvláštní význam. 

Tento jejich postoj je dán především celkovou rezignací, pocitem, ţe jakékoliv snaţení 

nepadne na úrodnou půdu. Učení se jim v porovnání se zisky, dá-li se o nich vůbec 
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hovořit, zdá příliš namáhavé. Romové navíc věří tomu, ţe uplatnit se, resp. ţít 

pohodlný a spokojený ţivot, lze i bez školy.  

 

Podívejte, já chodila do zvláštní a nemám práci. Můj brácha, ten je vyučenej, a taky 

ji nemá. Tak co? Mám se namáhat, kdyţ to stejnak k ničemu není?! (Výrazné 

opovrţení v hlase – pozn. autorky.) 

 

Můj brácha, ten zlobil ve škole. Tak pak ho dali do zvláštní. On tam ani nechodil, 

nezlepšil se tam. A dneska má byt, rodinu. Jako kaţdý. A to nemá ţádné školy. 

 

Papír nemám, ale umím dělat všechno - omítky, dlaţbu, fajnovou. (Konečná vrstva 

omítky – pozn. autorky.) Vţdyť já to všechno umím! Ať mě klidně daj práci. 

 

 Důvody rezignace tkví především ve stále se zvyšujících nárocích, jednak také ve 

společenské atmosféře, která Romům nezajišťuje rovné šance. Romové zde často hovoří 

o diskriminaci. Názor vystihli dotazovaní takto: 

 

Na co vzdělání? Mně se to nelíbí tady v Čechách. Z jedné stránke to, ţe umíte 

všechno, ale i tak není pro vás práce (Pro Romy – pozn. autorky), pro bílých, pro 

nich je (…). Tady odešli pár lidí do Kanady ze Zengrovy. A ti tam se maju tisíckrát 

lepši jak tady!  Kaţdy týden, kaţdy tyden (Zdůrazňuje respondent – pozn. autorky.), 

majů sociálky. Priklad: na jedno děcko maju dvestodvacať dolárou. Kaţdy týden. 

Třeba pět lidí tam jede a všichni berou peníze. Mě by moje rodina vyšla na pět krát 

dvestodvacať. (…). Hned co šli, ti co odjeli, zobrala jich tam cizinecká policia 

kanadská a zeptali se, proč přišli. A tak řekli to, jak jich těch cigánů tady v zimě 

chtěli na Zengrově podpálit (Respondentka hovoří o manifestaci, která byla 

plánována místními majoritními studenty „proti černýmu rasismu“ v únoru 2009
52

.) 

Oni utěkali pryč bez penězí, a teď se tam maju tisíckrát lepši, jak tady. (…). Oni 

řekli diskriminace, rasismus, to jako. Vţdyť oni pod jinou podminkou cikanoch 

neprijimaju. 

 

                                                
52 Více o incidentu na http://kolinsky.denik.cz/online_rozhovory/ko1003_online_vanicek.html  a 

http://www.romea.cz/dokumenty/vyzva-vlade-kolin.pdf  

 

http://kolinsky.denik.cz/online_rozhovory/ko1003_online_vanicek.html
http://www.romea.cz/dokumenty/vyzva-vlade-kolin.pdf
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To všechno ty učitelky. Ty učej takový teţký věci. Všechno je jiny, je to těţší. Dnes 

mají těţší učení jak my. 

 

 Téma diskriminace se v příbězích Romů objevovalo často. Případy, kdy romský 

zájemce o zaměstnání obdrţí negativní odpověď, poptává-li se na pracovní místo z 

registru volných pracovních míst, nejsou výjimečné. Někdy můţe být nízká kvalifikace 

záminkou k nepřijetí do zaměstnání, jeţ má ve skutečnosti rasový podtext. 

Zaměstnavatelé se také podezřele často odvolávají na nutnost umět pracovat na PC. 

Romové se cítí znevýhodněni i vůči přistěhovalcům z východní Evropy. Připouštějí, ţe 

se jedná o dělníky, kteří jsou ochotni pracovat za niţší mzdu. Na druhou stranu se ale 

cítí okradeni o moţnost, která by jim měla být garantována jak říkají státem, a to 

vzhledem k tomu, ţe se v ČR narodili a ţe tu ţijí dlouho. 

 

Ţe jako ono v dnešní době ten rasismus je a prostě to tak bude. Však všude koukaj, to 

máte to samý i v práci - kam vleze bílej, tak ho hned vezmou, a kam vleze černej, tak 

ne.  Nechtějí! Nepotřebují! 

 

Řekněte mně teďka upřímně! Jak to je s tímto, kdyţ je v počitaču na pracáku, ţe chtěj 

lidi. Já jdu na pracák a ona tam má poţadavek, ţe ty lidi potřebuje někam tam do 

práce, a kdyţ mi tam přijdeme, proč to není volny? No proč? Ale přitom to tam 

pořád visí na té tabuli, na zdi, na pracáku. A v tom počítaču je to taky. Já jsem to 

viděla. Sama. A aj ostatní mně to takhle řikali. 

 

Pro mě práce není. Ale jedni takový (Myšleno zaměstnavatelé – pozn. autorky.), 

který tam na pracáku mají poţadavek, tak tam u nich dělají Poláci, tam dělají 

Ukrajinci, Vietnamci. Já bych tu práci chtěl taky, tu co dělají oni. Umím česky. Oni 

neumí. Proč já, kdyţ jsem se tu narodil, mám horší práva neţ oni?!  Je tam vezmou, 

mě ne. Oni mají 90 Kč na stavbě (Hodinová mzda – pozn. autorky). Já bych taky 

dělal za 90.   

 

 Zkušenost, která se ve vyprávění Romů opakuje a která inhibuje potřebu vzdělávat se a 

uplatnit se ve společnosti, lze zařadit do kategorie: vlastně jsem nikdy nedělal a 

nestudoval to, co mě baví. Tato zkušenost reflektuje omezenou nabídku studijních 

oborů pro absolventy zvláštních škol (dle tehdejší terminologie).  
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Já právě kdyţ jsem tam na tu školu zahradnickou šla, tak jsem si myslela, ţe jenom 

abych měla nějaký papír, ţe s tím se chytnu líp, (…). Naši mě tam dali. Jako kdybych 

chtěla, tak to můţu dělat, ale nebaví mě to.  

 

V tý době (Myšleno před rokem 1989 – pozn. autorky.), to nebylo moţný se takhle 

přiučit. Nebo školy, to nebylo. Já jsem chodil šest tříd a pak jsem šel od patnácti do 

práce, do sodovkárny.  

 

Já, kdyţ byla mladá, to ani nešlo, abyste dělala, co vás baví. Prostě jste rovnou 

nastoupili do ňákýho podniku. Dřív, to jste hlavně musela dělat. Dneska jsou naši 

lidi hodně doma, protoţe ty podniky, to uţ dávno neexistuje. 

 

 

 

6.2 Postoje romských rodičů vůči vzdělávání svých dětí 

 Přítomnost romských asistentů ve vzdělávacím systému a moţnost pouţívat ve 

školách romštinu jsou pozitivní aspekty, které motivují romské ţáky, aby pokračovaly 

ve vzdělávání a aby uvěřily v rovné šance po dostudování. Na druhou stranu však 

romský pedagogický asistent působí v Kolíně pouze v rámci základní školy praktické. 

Integrace do hlavního vzdělávacího proudu je tak omezena. 

 

Jessica, ta chce být jednou jako ta Pechová, ta holka, co dělá jim tu výpomoc ve 

škole (Respondentka hovoří o romské pedagoţce – vychovatelce, která působí při 

Základní škole praktické a speciální v Kolíně.) Chtěla by být učitelka, jako ona.  

 

Moj syn má ve škole dobrého učitele. On je cigán a dělá jim mistra. On je dobrý, 

rozumí tomu, co dělá. Kluk se aj do té školy těší kvůli němu. 

 

Můj syn, jak byl na té škole počítačové – na té vládní – tak tam chtěli mít učitele 

cigány. Můj syn, kdyţ je dneska potká, třeba takhle na ulici, on jim podá ruku, 

učitelům. Tak jim ještě děkuje, protoţe se má teď, jak tam chodil a učil se s nima, tak 

to má teď dobrý. 
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 Spokojenost dětí ve škole je, dle výstupů analýzy dat, závislá na věku dítěte. 

S přibývajícím věkem, zejména pak na druhém stupni základní školy, narůstá objem 

učiva, které se děti musí naučit. Děti samotné, ani jejich rodiče si s učivem v rámci 

domácí přípravy neví rady. Moţnosti zkontaktovat se s pedagogem však většinou 

nevyuţívají.  

 

A tam jsou jako taky dobří ti učitelé ve zvláštní. Tam mají ty asistenty. Děcka tam 

lepí z papíru, malujou a líbí se jim tam (Respondentka hovoří o dceři 8 let staré).   

 

Škola je dneska těţká. Za mě bylo všechno jednoduché ve škole. (…). Já nemám čas, 

abych se bavil s učitelkou. Proč bych ji měl kontaktovat? Co mi řekne?  

 

 Většina romských rodičů (celkem 8 z 10 respondentů) na děti vzhledem k budoucí 

školní docházce mluví doma česky. Uvědomují si, ţe neznalost češtiny jejich děti 

výrazně limituje při zařazení do běţné základní školy. Romsky se tyto děti učí 

spontánně, obvykle poslechem rodičů, kdyţ jsou starší. 

 

Kdyţ mluvíte na dítě česky, tak pak uţ není ve škole problém.  

 

Já mám holku, sedem roků je jí, a ona vůbec nevie po cigansky. Učitelka se ptala, jak 

je to moţné, ţe tam má ve škole děti a ty vědí cigansky. Tak jsem jí vysvětlovala, ať 

mi dá pokoj. 

 

Můj tříletej kluk, ten mluví jenom romsky. My s manţelkou mezi sebou mluvíme 

romsky, ne česky. 

 

 Co se týče spolupráce se školou, matky jsou obvykle dobře informovány o průběhu 

školní docházky svých dětí. To lze přičíst i kvalitní komunikaci ze strany romské 

asistentky pedagoga, která působí při místní praktické škole. Zde je také zřízena třída 

pro děti s odkladem školní docházky, kam se zařazují i děti s psychosociálními a 

adaptačními problémy. Nevýhodou takovéto přípravné třídy však je, ţe je otevřena 

širokému spektru dětí se znevýhodněním – od dětí s mentálním postiţením, přes autisty 
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aţ po kombinovaná postiţení. S přibývajícím věkem dětí, kdy uţ děti nejsou do školy 

doprovázeny, kontaktů se školou ubývá. 

 

Já jsem si zjišťovala s těma paníma, co nám sem chodí pomáhat s dluhama, kde 

můţeme pro děti mít takovou tu podporu ve škole. Tu asistentku. A tak jsme tam 

potom Patrička dali. Já jsem máma, musím se zajímat. A taky mně hodně dávaj 

informace o tom na sociálním odboře. 

 

Mě si do školy nemusej zvát. My se tam s nima známe. Kaţdý den tam děti vodím, tak 

vím, co se děje. Taky tam mají takový krouţky jako pro Romy, tak tam děti chodí, 

kdyţ chtějí. 

 

Děti jsou velký. Oni mi samy řeknou, kdyby ve škole něco bylo, nějakej problém. 

Musí být samostatný, ne? Mají svoji hlavu. Já jim řikám, to víte, ţe jo, aby se učili. 

Ale já mám taky kolem domácnosti spoustu toho. Oni se aj učej samy. Já tomu ani 

nerozumim. Dneska je tam všechno těţší, neţ kdyţ jsem chodila do školy já.  

 

 Pouze dvě nezaměstnané matky, které obývají společnou domácnost a na děti 

odmalička mluví především romsky, o školní docházce svých dětí mají chabé 

povědomí. Děti, které vychovávají, dochází do praktické školy a patrně mají častější 

absence. Domácnosti, v nichţ tyto matky působí, vykazují mnoho rysů sociálního 

vyloučení. 

 

Děti chodija do školy společně s těma staršíma tady ze Zengrovy. Je to jen přes cestu 

(Čtyřproudá silnice – pozn. autorky.), tak vědí. (…). Já nemoţem chodit s nima. Já 

musím vařit, tam chodiťt, tam chodiť, pořád dokola, a tak. Na úřady, víte? A manţel, 

ten je na té ubytovně, tak aj on potrebuje jesť. A taky ty děti potrebuje vidět, tak tam 

třeba jdeme hned ráno a sme tam. Musím se o něj taky starat. (…). Jaký mají 

známky? Učitelka nevolala, tak asi dobré. (…). Podpora asistentky? Oni chodija do 

zvláštní, tak tam jsou samé takové asistentky. Tam je napsáno na tom baráku na 

tabuli, ţe je  špeciálna, taká osobitná škola. 

 

 V rámci domácí přípravy se rodiče s dětmi učí jen zřídka. Dítě se prý má učit ve škole. 

Doma můţe odpočívat. Kromě toho, ţe si rodiče stěţují na nedostatek času, se také cítí 
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nedostatečně kompetentní k tomu, aby mohli být dítěti v rámci domácí přípravy 

nápomocni. Na základě pozorování v domácnostech jsem si všimla, ţe děti obvykle 

nemají psací stůl, ani prostor, kde by dítě mělo uloţené svoje školní věci.  

 

Já kdyţ jsem ještě chodila do školy, tak to učení, to bylo lehký všechno. A dneska? 

To máš všechno těţký. Já kdyţ vidim kníţky ty jejich, tak tohle jsem se v ţivotě 

neučila. Oni mají angličtinu, jazyky tam na té zvláštní. To já se s nima přece 

nemůţu učit. 

 

Učitelka kolikrát přijde na rodičovskou schůzku a říká: „Proč nepomáháte dětem 

doma při učení? Dětem chybí pastelky…“ Ale to ty rodiče nemají čas, oni chodí do 

práce. Nejsou učitelé, aby se s děťama učili. (…). Pastelky mu kupuju pořád, ale on 

nikdy neví, kam si je dal. Pořád je hledáme. 

 

 

 

6.3 Postoje Romů ke vzdělávání v dospělosti 

 Hovoříme-li o vzdělávání v dospělosti, Romové obvykle uvaţují o denním studiu ve 

formálních školních institucích. Prakticky si nedokáţou představit, ţe by kaţdý den 

docházeli do nějaké instituce, kde by se soustavně vzdělávali jako ve škole. Romové 

znají i jiné způsoby způsob zvyšování kompetence a kvalifikace – lze vyuţít nabídku 

rekvalifikačních kurzů. Nabídky rekvalifikačních kurzů vyuţívají, zejména ti, kteří 

jsou nezaměstnaní, nebo pracují příleţitostně (především na černo), vyměňují si o nich 

informace. Ve chvílích, kdy Romové nemají práci, vnímají rekvalifikační kurzy jako 

dobrou příleţitost, jak „mít papír“, který vám můţe zvýšit pravděpodobnost získání 

zaměstnání. Romové, kteří mají stabilní zaměstnání, i ti, kteří pracují pouze 

příleţitostně (např. v ovocné sezóně) o další vzdělávání nemají zájem. To potvrzuje 

romské specifikum týkající se krátkodobé orientace, Romové proţívají jen rozměr 

aktuálně proţívané přítomnosti. Teď práci mají, proč by se měli vzdělávat? 

 

Mít papíry, ţe máte tu rekvalifikacu, to pak jim můţete v té práci třeba ukázat, jak se 

to dělá. Oni vidí, ţe umíte a vezmou vás. 
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Já vychodil automechanika. Aj barák jsem si postavil. Svejma rukama. Já všechno 

umim. Já nepotřebuju ţádný další školy, kurzy, z pracáku nebo tak. 

 

 V souvislosti s rekvalifikačními kurzy často hovoří o kurzu práce na PC. Prácí 

s počítačem jsou dotazovaní Romové jaksi fascinováni. Počítač totiţ nikdo z nich 

nevlastní. Věří v to, ţe počítačová gramotnost je vyvede z pasti chudoby – zajistí jim 

práci, která se cení. Nejen mezi Romy, ale i u „bílých“ lidí. 

 

Většinou, kdyţ chtějí někde někoho do práce, prej aby uměl na počítači. Tam 

pinknete na tom počítači a všechno vám tam vyjede.   

 

Od nás holky, ty choděj tady do Plynární (ulice v Kolíně – pozn. autorky) na ty 

počítačový kurzy. Dělají ty testy a pak dostanou za to papír. S papírem je to pak 

lepší. 

 

Můj syn, ten byl v takový škole v Praze. To byla škola na počítače. Kamarád mně 

řikal, ať ho tam dám, ţe ho naučej psát. On uměl všechno, psát,mal čtyři roky školu. 

To prej ţe nevadí, ale muţe se naučit na počitače. Tak jsem ho tam, mýho kluka teda, 

dal. To byla škola v Praze. Kdyţ oni mají vaši, tak aj naši měli tu školu (Naši = 

Romové, Vaši = „bílý“). Nějaký takový od vlády. Chodil tam dva roky, zaplatil jsem 

za něho kolik? Dva tisíce korun. Učej tam Romové a samý odborníci. A on teď se má 

dobře, bere 25 nebo 30 tisíc. Našel si pak v práci ţenu. Ona je bílá, ona můţe dělat 

všechno – inţenýrku, manaţerku. Taková ona je. Mají barák krásnej, všechno. 

 

 Respondenti, kteří vzdělání nedoceňují, obvykle také nevnímají nutnost zvyšovat si 

kvalifikaci prostřednictvím kurzů. Opět se zde odráţí jejich rezignovaný postoj a touha 

po ţivotě bez tvrdé práce.  

 

Já jsem vyšel uţ devítku. Já uţ do školy chodit nemusím. 

 

Vzdělání nepotřebujem. Radši bych dělal podnikatela, keď bych mal ţivnostenský list. 

Ten to má lepší, kdyţ podniká (Respondent hovoří o zaměstnavateli s ţivnostenským 

listem – pozn. autorky.) Má lidi, jako kdyţ má ten list. Oni pracujou, vy je ráno 

naloţíte, rozvezete a pak pro ně přijedete. Kdyţ jste soukromej. Jemu přijde faktura, 
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on zaplatí lidem, co u něj dělaju. Prostě rozděluje peníze. Pro ty firmy velký je to 

lepši. Oni jinak by musely platit daně z nich, pojištění a všechno, kdyţ by jim tam 

stavěli. Příklad: on přijde s tim ţivnostenským, vezme si 15  lidi a o nic se nestará. 

 

Kdepak já? Kam? Co já?! Kam bych chodil? Mladý musej. (Důrazně pokyvuje 

hlavou na přítomné děti – pozn. autorky.).  Já uţ s tím nic nenadělám.  

 

 Zkušenost respondentů často naznačuje, ţe pedagogové, s nimiţ se ve škole setkali, 

nebyli zcela kompetentní ve své roli. V ţácích a studentech nevzbuzovali respekt. 

Obvykle nebyli schopní zvládat jejich temperament, reagovat adekvátně na jejich 

potřeby, mnohdy rezignovali na pedagogické cíle. Respondenti pak nabyli zkušenost, ţe 

ve škole se nelze nic naučit. Tato zkušenost ovlivnila jejich budoucí náhled na 

výsledky vzdělávání. 

 

Já jsem se tam na učilišti, jak jsem dělala tu švadlenu, hodně hadala s třídníma 

učitelkama. Takţe já jsem kolikrát do té školy ani nešla.  

 

Jako my jsme měli takovýho učitele, ţe třeba jak jsme se měli učit, tak jsme třeba 

pustili televizi, nebo jsme zpívali, nebo takový. Oni byli labilní, oni neuměli nás nic 

naučit. Tak na co bych měl znova chodit do školy?  

 

Učitelé buzerovali. Všechny, ne jenom ty naše. (Myšleno Romy – pozn. autorky.) A 

některý kluci třeba i vyskočili na toho učitele. Pořád, abysme seděli na svým, abysme 

byli zticha. A pak zas chtěli, abychom mluvili nahlas. Přede všema. Prostě buzerace! 

Přestávky krátké (…). 

 

 Všichni respondenti, kteří mají zkušenost se sekundárním vzděláváním na učilišti, 

hodnotí praktickou část výuky jako přínosnou a zábavnou. Naopak učení se teorii 

povaţují za zbytečné, namáhavé, zdlouhavé a nudné. Teorie podle dotazovaných 

nezprostředkovává podstatu toho, co je třeba se naučit. Preferují senzo-motorický 

modus učení před učením se pojmům. Výpovědi reflektují to, ţe Romové 

upřednostňují trénink a činnostní učení.  
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Já měl radši ty praxe. To bylo dobrý, to mě bavilo. Mistři mě aj chválili. Já nerad ty 

lavice. Sedět a koukat. Psát si? Proč si to psát? Však nám mistr ukáţe, jak to máme 

dělat. Na co dějepis? Na co je mě znát všechny ty války nebo ty vladaře? Na co?! Já 

potřebuju vědět, jak se to dělá. (Respondent dává najevo rozladění – pozn. autorky.)  

 

Ty učitele tam, oni byli na nás ostrý. Ti co učili matematiku nebo to o těch kníţkách, 

tu literaturu. Pořád něco po nás chtěli a zkoušeli. Já měla ráda naši mistrovou. Ona 

nám ukázala, jak to dělat, jak stříhat třeba látky, věděla, co a jak. Tamty, ty jen furt 

nosili kníţky a teorie, teorie.  

 

Náš táta měl motorky, auta a takový. On dělal čistou práci. Všechno tohle opravoval. 

Kdyţ jsem přišel ze školy, napsal jsem úkoly a pak jsem šel tam za nim a celý den 

jsem s ním byl tam. Podával jsem mu věci, nářadí, klíče. A pak jsem vyšel školu a šel 

jsem dál. Já se učil automechanikem. 
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7 ZÁVĚR 

 

Romové jsou příslušníky etnika, které se od majoritní české společnosti odlišuje svou 

kulturou, ţivotním stylem, historií, ekonomickou aktivitoum umístěním ve struktuře 

společnosti, ale i hodnotami připisovanými vzdělání. Vzdělání, kterému etničtí Češi a 

západní společnost severní polokoule tradičně připisuje vysokou hodnotu, je v rámci 

minimalizace interetnických konfliktů a sociálního vyloučení spatřováno jako klíčová 

oblast integrace Romů. Postoje Romů ke vzdělávání je třeba znát, neboť zásadním 

způsobem ovlivňují motivaci k učení i celoţivotnímu vzdělávání. Člověk, pro kterého 

vzdělání nemá hodnotu, se nebude sám od sebe snaţit o zařazení do běţného vzdělávacího 

proudu.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké postoje sociálně vyloučení nebo 

sociálním vyloučením ohroţení Romové zaujímají ke vzdělávání. Ukázalo se, ţe postoje 

Romů nelze generalizovat, neboť nejen, ţe samotná skupina Romů v ČR je heterogenní, 

ale také zkušenosti jednotlivých respondentů, kteří sdílí adresu svého bydliště v Zengrově 

ulici v Kolíně, jsou individuální.  

Přesto se mi podařilo nalézt některé společné prvky.  Většina respondentů souhlasí s 

tím, ţe vzdělání je pro ně alespoň v malé míře důleţité. Rodiny cítí, ţe časy se od 

distribuce paternalistické péče státem změnily. Příčinu vzniku takového postoje vidím 

především v tlaku společnosti, která apeluje na nutnost podávat výkon, seberealizovat se, 

být úspěšný. Pouze takové vzorce chování jsou nástrojem k zajištění spokojeného ţivota. 

Zdá se, ţe Romové se během krátké polistopadové historie poučili – vidí, ţe trh práce je 

neúprosný a ţe v bitvě o volné pracovní místo vítězí ten, kdo má co nabídnout, ten, kdo 

můţe v terminologii Romů „ukázat nějaký ten papír.“ Tato zkušenost se také odráţí ve 

vzdělávací dráze, kterou někteří ze sociálně vyloučených respondentů pro své děti 

navrhují. Obvykle deklarují, ţe si pro své děti přejí vzdělání, které by jim zajistilo 

spokojenější ţivot neţ ten, který ţijí oni samy. Jak tomu bude ve skutečnosti, to záleţí 

především právě na rodičích. Je zřejmé, ţe zájem romských ţáků o vzdělávání se výrazně 

zlepší tehdy, pokud o ně projeví zájem především jejich rodiče. Na jejich mínění romským 

dětem vţdy záleţí. Důleţitou úlohu sehrávají také pozitivní vzory, např. kontakt 

s romským pedagogickým asistentem a romskými pedagogy. Kladný postoj Romů ke 

vzdělávání facilitují i hmotné statky, které si díky vzdělání mohou pořídit, a prestiţ 

vykonávaného povolání.  
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