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Anotace   

     Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálně pedagogické práce s minoritami. 

Vstupní teoretické kapitoly mají za úkol vymezit základní teoretické pojmy, přinášejí základní 

informace o vybraných národnostních menšinách. Těžiště teoretické části práce spočívá 

v popisu postupů a konkrétních aktivit, které mohou napomoci k začlenění žáků etnických 

menšin do systému školy. 

    Do poslední kapitoly diplomové práce je zařazena empirická sonda, která je zaměřena na 

problematiku profesní orientace a volby povolání romských žáků Základní školy v Obrnicích. 

Pozornost je zaměřena na vliv rodiny, roli školy a dalších institucí v této oblasti. 

Klíčová slova: kultura, národnostní menšina, vzájemné vztahy, možnosti pomoci a podpory, 

romský žák, volba povolání, rozhodovací proces, sociálně pedagogická práce.

Abstrakt

This Diploma Thesis deals with the issues of social and pedagogical work with the 

minorities. The opening chapters aim to determine the basic theoretical terms and they 

introduce basic information about some selected national minorities. The core of the 

practical part of this work describes the processes and specific activities, which can help in 

integrating pupils, who belong to ethnic minorities, into the educational system.

The closing chapters of this Diploma Thesis include an empirical survey, focused on 

professional orientation and vocational selection among the Roma pupils at the basic school 

in Obrnice. Attention is drawn to the family influence and the role of school and other 

institutions operating in this field. 

Key words: culture, national minority, mutual relationships, help and support possibilities, 

Roma pupil, vocational selection, decision process, social-pedagogical work.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
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ÚVOD

                      „Kvalita lidské společnosti se vždy nejlépe pozná podle toho, jak zachází se 

                        svými menšinami. Totiž menšiny svou existencí nejen ovlivňují, ale přímo  

                        určují důstojnost každého společenství“.

                                                                                                                            Jürg Serke

     

     Při úvahách o našem školském systému se ptám, proč právě v současnosti tolik vystupuje 

na povrch potřeba tolerance a spolupráce. Důvodem může být i to, že současná společnost je 

měřena technickými parametry, ale chybí odpovídající rozvoj vzájemnosti. Současná doba, ve 

které dochází k setkávání lidí různých národů a kultur, může být pochopena i jako šance a 

prostor pro rozvíjení vzájemnosti a tím i lidskosti. Právě přes poznání druhých můžeme 

kultivovat sami sebe. Nejen pochopení a přijetí jinakosti, ale vzájemná inspirace minority a 

majority je velkou výzvou pro dnešní dobu.

     Ve své práci se chci zabývat tématem sociálně pedagogické práce s minoritami, která 

napomáhá předcházet potenciálním konfliktům spojeným se vznikem multikulturní 

společnosti a analyzovat školní opatření k profesní orientaci dětí, které jsou příslušníky 

národnostních menšin. Nejprve bych ráda poskytla základní vhled do dané problematiky a 

poukázala na problémy, které s ní souvisejí. Upozorním na existenci některých příliš 

zobecňujících či zavádějících stereotypů o příslušnících romského etnika. Poté zaměřím 

pozornost na možnosti pomoci a podpory vedoucí k začlenění žáků etnických menšin do 

systému školy. 

    Těžiště teoretické části práce spočívá v popisu postupů a konkrétních aktivit, které mohou 

napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu a u žáků na druhém stupni základní 

školy k posílení motivace pro další vzdělávání. Uvádím postupy, které jsou v kompetenci 

jednotlivých škol. Škola je může uskutečnit na základě vlastního rozhodnutí buď zcela 

samostatně, nebo s externí dopomocí (vzdělávání, metodická pomoc, supervize, spolupráce 

s nevládní organizací a podobně).

     V zahraničí existuje velké množství publikací zabývajících se nejrůznějšími aspekty 

sociálně pedagogické aktivity při práci s minoritami. Evropa je kulturně dosti rozmanitá 
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oblast a vytváření jednotné Evropy nutně naráží na rozdíly tradic a kultur. To vše vyvolalo 

rostoucí zájem o porozumění podobným rozdílům a také vedlo k rozvoji výzkumu předmětné 

oblasti a k vydávání knih, vědeckých i populárních, s odpovídajícím obsahem. 

     I v české literatuře již najdeme práce do hloubky promýšlející teoretické otázky i řadu 

speciálních problémů sociálně pedagogického dění. Autoři, kterými jsou přední odborníci 

z praxe i akademických pracovišť, ve svých publikacích usilují o to, abychom se stali 

rovnoprávnými členy Evropské unie i důsledným uplatňováním demokratických principů ve 

výchově a vzdělávání příslušníků minorit a v odstraňování xenofobie a intolerance vůči 

minoritám u příslušníků majoritní společnosti. 

     Jeden z prvních konkrétních programů prevence závažného společenského problému u dětí 

a mládeže a bohatý zdroj informací a nápadů pro učitele různých typů škol, sociální 

pracovníky i odborníky dalších profesí, představují publikace Tatjany Šiškové (např. Výchova 

k toleranci a proti rasismu : sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance : informace o 

národnostních menšinách : hry a cvičení pro žáky a studenty). J. Průcha objasňuje teorii a 

praxi multikulturní výchovy na četných příkladech a výzkumech jak z českého prostředí, tak 

ze zahraničí (např. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele). Problematikou 

sociálně vyloučených romských lokalit se zabývá sociolog Ivan Gabal, který svou prací 

přispívá do diskuse o povaze a příčinách neuspokojivého postavení mnoha Romů v naší 

společnosti. 

     Při přípravě diplomové práce jsem nejvíce podnětů čerpala zejména z publikací výše 

uvedených autorů. Tématika multikulturality a národnostních menšin mě zaujala i vzhledem 

k dlouholetým zkušenostem s příslušníky jiných kultur, zejména s romskou minoritou, neboť 

žiji a pracuji v sociálně vyloučené lokalitě Mostecka. Během své praxe jsem absolvovala 

četné diskuse s odborníky, s příslušníky minorit i s veřejností.

     Cílem této diplomové práce je vytyčení možných cest pomoci a podpory vedoucí 

k začlenění žáků etnických menšin do systému školy a analyzovat možnosti profesní orientace 

žáků z minorit v systému školského vzdělávání. Dílčím cílem je analyzovat důvody, které je 

motivovaly při volbě střední školy nebo učiliště, konfrontovat podíl rodiny a školního 

poradenství při profesní podpoře žáků.

      Do poslední kapitoly diplomové práce je zařazena empirická sonda, která přináší 

podrobnější informace o vlivu sociálně pedagogické práce na další vzdělávání romských žáků 
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a jejich pozdější uplatnění ve společnosti. Tato sonda je kombinací kvalitativních a 

kvantitativních strategií. Jako hlavní nástroj kvalitativního zkoumání pro získání dat za 

účelem dosažení vytýčených cílů byla použita metoda strukturovaného rozhovoru s rodiči 

žáků. Kvantitativní šetření bylo realizováno pomocí techniky dotazování. Pomocí dotazníku 

jsem zjišťovala, jak prožívají, vidí a chápou dospívající s minoritním postavením rozhodovací 

proces volby povolání na konci základní školy. Dále ve spolupráci s výchovným poradcem 

zjišťuji, jakou úlohu při volbě povolání hraje škola a další poradenské instituce. Kromě 

techniky dotazníku a strukturovaného rozhovoru jsem použila také techniku analýzy 

prostudované literatury.
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1. Vymezení problematiky

1. 1  Setkávání kultur

     „Kulturu lze přirovnat k ledovci plovoucímu na širém oceánu. Na první pohled vidíme jen 

malou část, jakýsi vrcholek nad vodou a neuvědomujeme si skryté části. Možná tušíme, že se 

pod vodou v hlubinách něco skrývá, ale je obtížné poznat a pochopit hlubší vrstvy. Stejně tak 

je to s poznáváním cizí kultury. Nejprve si všímáme toho, co vidíme, a opomíjíme skryté 

části, které jsou tím nejdůležitějším pro porozumění a pochopení poznávané kultury,“ říkají 

M. Morgensternová a L. Šulová1 ve své publikaci Interkulturní psychologie.

     V současné době je problematika národnostních menšin žijících v České republice často 

diskutována a je vnímána spíše jako negativum v souvislosti s jejich nerovnocenným a 

nerovnoprávným postavením ve většinové společnosti. V rámci tohoto tématu je nutné si 

uvědomit, že soužití minoritních a majoritních skupin s sebou přináší nejen zápory, ale také 

svá pozitiva především v podobě civilizačního pokroku a poznávání nových kultur.

     Naše společnost se po druhé světové válce stala součástí východního bloku a pro zbytek 

světa se až do listopadu 1989 uzavřela. Ve školách se problém multikulturní výchovy a 

multietnického soužití neřešil, uzavřené hranice neumožňovaly získat zkušenosti osobním 

kontaktem, společenské uplatnění menšin nebylo možné. Nedozvěděli jsme se proto mnoho o 

skutečnosti, že každá národnostní či etnická skupina má vlastní historii, vlastní hodnotové 

vzory chování a jednání, které jsou mnohdy velmi odlišné od naší „české normy“. Při soužití 

obou pak může docházet k nedorozumění, nepochopení a konfliktu. 

      Můžeme předcházet konfliktům v těchto oblastech, pokud dokážeme být interkulturně 

senzitivní. Co se však za tím skrývá? M. Morgensternová a L. Šulová2 vystihly velmi dobře 

jádro problému, když hovoří o uvědomění si a poznávání vlastní osobnosti: „Člověk by měl 

disponovat určitými interkulturními kompetencemi, které by mu napomohly orientovat se a 

prosadit se v dnešní kulturně různorodé společnosti. Nechápeme pod slovem kompetence 

pouze souhrn znalostí, dovedností a schopností, které se dají získat či naučit. Rozumíme pod 

tímto termínem i prohloubení určitých osobnostních rysů, které vedou k tomu, že se člověk 

v interkulturní situaci osvědčí (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, zvídavost, 

tolerování odlišnosti, sebedůvěra a snížená míra úzkostlivosti).“ 

                                                
1 MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., A KOL. Interkulturní psychologie. Rozvoj interkulturní 
senzitivity.Praha: UK Karolinum, 20007.s.7
2Tamtéž s.9
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     Každopádně bychom si měli uvědomit, že při setkání s kulturní odlišností je potřeba nejen 

dobrá vůle, ale i osobní zkušenost a ochota připustit, že náš pohled na svět je jen jedním 

z mnoha a přitom nikoli ten určující.

1. 2  Legislativní vymezení pojmu národnostní menšina

          

          Pojem menšina je mnohovýznamový. Samotný termín je často používaný v odborné 

literatuře, v publicistice i v politice. Definice národnostní menšiny není jednotná. V Evropské 

unii je vymezení tohoto pojmu ponecháno jednotlivým vládám a chápáno jako vnitřní 

záležitost toho kterého státu.

     T. Šišková3 upozorňuje na skutečnost, že do současné doby nebyla v žádné právní normě 

(vnitrostátní ani mezinárodní) platné v ČR uvedena definice národnostní menšiny, ačkoli 

součástí právního řádu jsou normy přiznávající národnostním menšinám určitá práva 

(například Listina základních práv a svobod). Teprve zákon č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který schválila Poslanecká 

sněmovna ČR 10. 7. 2001 a který nabyl účinnosti dnem vyhlášení 2. srpna 2001, vymezuje

pojem národnostní menšina v paragrafu 2 takto:

1. Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území 

současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným 

etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva 

a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného 

úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem 

vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

2. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než 

k české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní 

menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

                                                
3 ŠIŠKOVÁ,T. Menšiny a migranti v České republice:My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: 
Portál, 2001. s.32
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     Z této zákonné definice tedy vyplývají určité charakteristiky národnostní menšiny, které 

shrnuje T. Šišková4 :

 jedná se o skupinu občanů ČR;

 odlišují se od většiny počtem, jazykem, kulturou, původem, tradicemi;

 spojuje je úsilí o zachování a rozvoj svébytnosti menšiny;

 menšina má historickou závislost s ČR. 

     Jak uvádí důvodová zpráva5 výše zmíněného zákona, statut národnostní menšiny je 

v současné době přiznán dvanácti národnostním menšinám: bulharské, chorvatské, 

maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a 

ukrajinské. Dále je v této zprávě uvedeno, že na území ČR existují další etnické a 

národnostní skupiny, avšak nejedná se o menšiny, neboť jejich příslušníci nejsou občany ČR 

– jde např. o Vietnamce, Rumuny.

     Podle T. Šiškové6 by v této souvislosti bylo dobré vymezit, jaký je rozdíl mezi etnickou a 

národnostní menšinou. Bohužel tyto kategorie nespadají do oblasti práva (nejspíš bychom 

odpověď na tuto otázku našli v oblasti antropologie), a proto se omezím na konstatování, že 

právo se s touto skutečností v poslední době vypořádalo upuštěním od termínu „etnická“ a 

zcela výlučně používá pojem „národnostní“ menšina. Oba tyto pojmy splývají a nejsou mezi 

nimi činěny rozdíly.

1. 3   Legislativní úpravy stanovující práva menšin

            V současnosti se o problémech národnostních/etnických menšin hovoří ovšem 

především nikoli v souvislostech jejich obohacujícího vlivu na společnost, nýbrž 

v souvislostech jejich nerovnocenného a nerovnoprávného postavení v majoritní společnosti. 

Postavení národnostní menšiny ve státě jasně vyplývá už z jejího názvu – je minoritní, proto 

je zapotřebí jasně stanovit právní rámec ochrany a rozvoje práv příslušníků národnostních 

menšin.

     Česká republika se otázkou národnostních menšin začala zabývat ihned po svém ustavení 

(1. 1. 1993). Za základ své národnostní menšinové politiky, formulované v roce 1993, přejala 

Listinu základních práv a svobod, jež vznikla jako společný dokument ČSFR na přelomu let 

                                                
4 ŠIŠKOVÁ,T. Menšiny a migranti v České republice:My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: 
Portál, 2001. s.32
5 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008.
6 ŠIŠKOVÁ,T. Menšiny a migranti v České republice: My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: 
Portál, 2001. s.33
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1990 - 1991 a byla uzákoněna 9. 1. 1991 (č.23/1991 Sb.). Listina byla sepsána v době, kdy 

imigrační příliv cizinců do tehdejší ČR (ČSFR) byl teprve v počátcích. Hovořila ještě o 

„národnostních a etnických menšinách" (rozlišovala tedy právní postavení národnostní a 

etnické menšiny), zakotvovala právo jednotlivce rozhodovat o své národnosti (princip platný 

v Československu od roku 1948), zakazovala odnárodňování, národnostní diskriminaci. 

Obecný zákon o národnostních menšinách a jejich postavení v ČR ovšem v této době ještě 

neexistoval.

Základní ochranu práv příslušníků národnostních menšin upravují v ČR ústavní zákony:

 zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního 

            pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

 práva příslušníků národnostních menšin, upravuje pak již výše zmíněný menšinový 

zákon, (č. 273/2001 Sb.). Jeho právní rámec ovlivnily Listina základních práv a 

svobod, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, a také Doporučení Rady 

Evropy č. 1201 z roku 1993. Menšinový zákon citlivě reagoval na změnu intenzity 

imigrace a změnu národnostní skladby imigrantů. Začal odlišovat příslušníky 

národnostních menšin a cizince. Proto položil důraz na definování pojmů národnostní 

menšina a příslušník národností menšiny. 

 Speciální zákony pak upravují účast příslušníků národnostních menšin na řešení věcí, 

které se jich týkají, užívání mateřského jazyka ve veřejném životě, rozšiřování a 

přijímání informací v jazyce národnostních menšin, vzdělávání se v jazyce 

národnostních menšin, uchovávání a rozvoje kultury národnostních menšin a zákazu 

diskriminace.

     Další zákonnou úpravou týkající se národnostních menšin je nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 

kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací za státního rozpočtu na aktivity 

příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

      

     Evropská politika je v současnosti vůči národnostním menšinám založena na principech 

odstranění diskriminace, rovnocenné ochrany před zákonem a dodržování všech lidských práv 

a svobod přiznaných většinovému obyvatelstvu státu (včetně práv politických a účasti na 

správě záležitostí menšiny). Závazným principem je i ochrana kultury a jazyka menšin 
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(včetně přístupu k mediím). Požadavkem je také posilování vzájemné znalosti kultury, 

historie, jazyka a víry, a to u příslušníků menšin i většinového obyvatelstva. Tyto standardy 

ochrany a rozvoje práv národnostních menšin zakotvují dva evropské mezinárodní 

dokumenty: Rámcová úmluva o ochraně práv národnostních menšin (formulovaná Radou 

Evropy a přijatá 1. 2. 1995; ČR ji ratifikovala 18. 12. 1997, v platnost vstoupila 1. 4. 1998) a 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (dále jen Charta) formulovaná v roce 

1992, ČR ji podepsala 9. 11. 2000, avšak neratifikovala, návrh na její ratifikaci schválila 

vláda až v roce 2005. Podle článku 19 odst. 2 Charty pro ČR vstoupila Charta v platnost dne 

1. března 2007. Plný text Charty, včetně vysvětlující zprávy, je k dispozici na Webových 

stránkách Rady Evropy. Ve sbírce mezinárodních smluv je uveřejněna pod č.15/2007

1. 4 Základní terminologie

 Adaptace obecně znamená proces přizpůsobení se něčemu. Adaptace sociální

znamená přizpůsobení se člověka novým nebo změněným sociálním podmínkám 

(Průcha, 2009). 

 Etnické faktory ve vzdělání je souhrnný pojem vyjadřující skutečnost, že soudobé 

vzdělávací systémy ve většině zemí jsou nuceny se vyrovnávat s problémy, jež 

vznikají při školní edukaci dětí a dospělých z různých etnických skupin. V podstatě se 

jedná o problémy dvojího typu: 1. Jednak ty, jež jsou v některých zemích vyvolávány 

při vzdělávání původních (autochtonních) nebo od dávna usídlených etnických 

populací, jež představují národnostní menšinu v populaci určité země. V ČR je to 

problém vzdělávání romské populace. 2. Jde o problémy vzdělávání lidí ze skupin 

soudobých imigrantů, často velmi odlišných etnicky, jazykově, nábožensky, kulturně. 

(Průcha, 2009).

 Enkulturace je proces, jehož prostřednictvím si člověk v průběhu svého života 

osvojuje kulturu dané společnosti. Dítě se rodí do kultury svých rodičů a v průběhu 

socializace si osvojuje specifické kulturní charakteristiky (Morgensternová, 2007).

 Etnocentrismus určuje postoje příslušníků určité etnické skupiny, kteří posuzují 

příslušníky jiných etnických skupin podle hodnot a norem své vlastní etnické skupiny, 
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výrazně ji preferují, případně ji nadřazují nad jiné etnické skupiny. Etnocentrismus má 

své pozitivní a negativní stránky; na jedné straně může posilovat etnickou identitu a 

napomáhat přežití určitého etnika v nepříznivých podmínkách, na druhé straně může 

vést k silným předsudkům vůči jiným etnikům, k odmítavému postoji vůči cizincům 

(xenofobii), nebo dokonce k násilí vůči příslušníkům jiných etnických skupin.  

(Průcha, 2009).

 Identita (totožnost) je způsob jakým jedinec vnímá sebe, své místo ve společnosti 

nebo též subjektivní obraz vlastní osobnosti. Je faktorem, který ovlivňuje veškeré 

jednání a směřování dítěte. V tomto smyslu má význam i pro budoucnost: předurčuje, 

o co se bude dítě snažit, jakou pozici s největší pravděpodobností získá, jak ji bude 

prožívat a jak na ni bude reagovat. Identitu lze chápat jako prožívání a uvědomování si 

sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních, tj. vědomí toho, „kdo jsem a jaký 

jsem“ (Sedláčková, 2009).

 Inkluzivní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné školy způsobem, který 

může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální 

rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonů žáků

(Lebeer, 2006).

 Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj 

v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické 

rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání 

cizího jazyka  jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání (Bartoňová, 2007).

 Předsudky – názory a postoje jednotlivců, společenských skupin, populací, národů, 

které odrážejí jejich neobjektivní, většinou negativní vztahy k jiným lidem a jevům.

Jsou součástí kulturních vzorců. Školní vzdělávání a výchova může některé z nich 

vytvářet či utvrzovat, naopak není většinou schopna nežádoucí předsudky odstraňovat. 

(Průcha, 2009).

 Rasismus je ideologie, která představuje soubor koncepcí vycházejících ze strachu 

z cizího (xenofobie) a tvořících jeho ideologickou nadstavbu. Předpokládá fyzickou a 
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duševní nerovnost lidských plemen (ras) a rozhodující vliv rasových odlišností na 

dějiny a kulturu lidstva. Rasové teorie jsou podloženy představou, že lidstvo bylo 

původně rozděleno na nižší a vyšší rasy. Vyšší rasy jsou pak tvůrčími a jsou nositeli 

civilizace a pokroku, jsou určeny k vládnutí. Nižší rasy jsou charakterizovány 

neschopností kulturní tvořivosti a je třeba je vést. Rasismus byl v průběhu historie 

používán jako ideologický základ pro agresivní chování, expanzi, ovládání a 

vykořisťování. Z rasismu vycházejí dva základní druhy aktivního chování, kterými 

jsou rasová diskriminace a rasové násilí (Šišková, 2008).

 Sociální chování je chování jednotlivců a sociálních skupin probíhající v procesech 

sociální interakce. Projevuje se např. v pedagogické komunikaci a ve vztahu učitel –

žák (Průcha, 2009).

 Subetnická skupina je skupina lidí, kteří mají společný původ, společný jazyk a 

sdílejí společnou materiální a duchovní kulturu, která je součástí větší jazykově-

kulturní pospolitosti.



18

2.  Menšiny mezi námi

     Následující text přináší základní informace o vybraných státem uznaných  národnostních 

menšinách žijících na našem území po dlouhou dobu. U každé národnostní menšiny je mimo 

jiné uvedena stručná historie, stručný přehled organizací menšiny na území ČR a jejich 

aktivit, dosavadní spolupráce zástupců národnostní menšiny s Radou vlády (dále jen „Rada“)7

a dostupné prameny k dalšímu studiu. Velká pozornost je věnována romskému etniku 

s upozorněním na určitá specifika romského chování. 

    Státem uznaných menšin je u nás ovšem mnohem více (viz. přílohy č. 1- 6) a v současné 

době se stále více lidí jiných národností snaží splynout s naší společností.

       2. 1  Německá menšina 

     Podle sčítání obyvatel z roku 2001 se k německé národnosti v ČR přihlásilo 39 106 osob.

T. Šišková8 uvádí, že Němci zaujímají z hlediska postavení národnostních menšin v ČR 

specifické místo. Vzhledem k historii Němců na území České republiky, Československa a 

ještě předtím zemí Koruny České se nejedná o klasickou menšinu, ale o část obyvatelstva

pevně srostlou s tímto prostředím. Pro současný stav je důležitý především vývoj po druhé 

světové válce.   

     Od konce války do roku 1947 byly z našeho území vyhnány či vysídleny zhruba 3 miliony 

Němců a podle odhadů zůstala v republice asi 250tisícová skupina. Skladba německého 

obyvatelstva byla silně narušena, ti kteří zůstali, byli přesídleni či rozptýlení po území celého 

státu. Následný komunistický totalitní režim oficiálně nepřipouštěl existenci německé 

menšiny v tehdejším Československu.

     Když opustíme svárné jablko bolestí způsobených po druhé světové válce, je na místě říci, 

že se situace německé menšiny u nás po roce 1990 v kulturních a neméně v mezilidských 

vztazích pozvolna obrací k lepšímu. V tomto vývoji je ovlivněna především významnou

změnou k lepšímu ve vztahu České republiky s Německem, Rakouskem a s Němci vůbec.

     Vzdělávání v německém jazyce probíhá v ČR na několika místech. V roce 1996 zařadilo 

MŠMT do sítě škol Soukromou základní školu německo-českého porozumění a První 

gymnázium Thomase Manna v Praze. V roce 1997 zahájila činnost Základní škola Bernarda 

Bolzana v Táboře. Tato byla následována dalšími školami, v posledních letech pak několika 

gymnázii, jež sama poskytují německé vzdělání nebo k tomu zřizují speciální třídy. Děje se 

                                                
7 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.83-128
8 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s103
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tak například v Praze, Liberci, Znojmě či v Brně. Po dlouhých desítkách let se tedy vrátila 

německá výuka do českých zemí. Rezort školství poskytuje školám státní dotace. 

V souvislosti se vstupem České republiky do evropských společenství probíhá mezi

německými, rakouskými a českými univerzitami čilá výměna studentů i učitelů v programech 

Erasmus  a v mnoha dalších stipendijních projektech. Polí, na nichž se pěstuje spolupráce 

obou národů, je dnes dlouhá řada. 

Aktivity

     Organizace německé národnostní menšiny svými aktivitami usilují o zachování kulturního 

dědictví, mateřského jazyka a vytváření prostoru pro seberealizaci svých členů. Ve všech 

svazech i setkávacích střediscích se organizují kursy němčiny, přednášky na různá témata, 

společenské akce na zachování tradic a zvyklostí (Masopust, Velikonoce, Den matek, advent 

a Vánoce), veřejné kulturní akce jako koncerty, Dny česko-německé kultury apod. Ve 

spolupráci s českými občany a krajany se podílí na obnově kostelů, restaurování památek a 

sociální výpomoci slabším a nemocným osobám.

Organizace menšiny

      Ve Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice9 se uvádí, že německá 

menšina se shromažďuje ve dvou velkých zastřešujících sdruženích:

• Shromáždění Němců v Čechách , na Moravě a ve Slezsku (SN) je zastřešující organizací 22 

samostatných organizací občanů německé národnosti z celé ČR. Zástupci regionálních svazů 

se setkávají dvakrát do roka na svých Shromážděních, kde je řešena problematika německé 

menšiny. Komunikace mezi svazy funguje na úrovni telefonického, faxového a e-mailového 

kontaktu. Pro všechny svazy a sdružení jsou důležité pro informovanost o dění v ostatních 

organizacích noviny Landes-Zeitung, které vycházejí jako čtrnáctideník. Způsob financování 

jednotlivých svazů je rozdílný, jde o členské příspěvky, dotace, sponzorské dary apod.

• Činnost Kulturního sdružení občanů německé národnosti (KS) je dána jeho posláním, tj. na 

udržení identity německé menšiny a jejího kulturního dědictví. Sdružení prezentuje 

                                                
9 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.91
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pravidelně svoji osvětovou činnost ve čtrnáctideníku Prager Volkszeitung a podílí se na 

vysílání Českého rozhlasu v němčině.

• JUKON (Jugendkontakt – Organization)- mládežnická organizaci při Shromáždění Němců, 

v současné době má 120 členů ve věku od 18 do 30 let. 

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Účast německé menšiny na veřejném životě reprezentují dva zástupci v Radě. Aktivní 

spolupráce se týká:

 poskytování dotací na vydávání periodik Landes Zeitung a Eghal?nd Bladl (Prager 

Volkszeitung není od roku 2006 vydáván).

 oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vůči německým občanským sdružením.

     Příslušníci německé menšiny hovoří v soukromí zpravidla německy. Ve styku s úřady se 

používá čeština nebo je využíváno tlumočnických služeb. Nejčastěji je německý jazyk 

používán při slavnostních bohoslužbách (např. poutní mše), kdy zpravidla část společenství 

tvoří krajané (např. Bravantice, Jetřichovice, Jihlava, Litoměřice, Postoloprty Svitavy, Šipín).

       2. 2  Polská menšina

     Podle Českého statistického úřadu (dále ČSÚ)10 je polská národnostní menšina po 

slovenské druhou nejpočetnější ve struktuře České republiky. Většina osob hlásících se 

k polské národnosti žije na historickém teritoriu Těšínského Slezska, tj. na území, kde se po 

staletí setkávaly české a polské vlivy, jež se dodnes projevují v jazyce a kultuře tamních 

obyvatel. Na dva okresy Frýdek- Místek a Karviná připadá více než 70% z celkového počtu 

osob s polskou národností, které byly sečteny při sčítání v roce 2001. Kromě tohoto převážně 

autochtonního obyvatelstva polské národnosti se menší skupiny Poláků vyskytují také 

v největších českých městech, zejména v Praze a Brně.

                                                
10ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.Polská národnost na území ČR.[on-line]. 2007, 20.11.2007 [cit.2010-08-16] 
Dostupné na www: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/polska_narodnost
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      Podíl Poláků na celkové populaci České republiky má snižující se trend. V roce 2001 při 

sčítání lidu uvedlo polskou národnost 51 968 osob, což v celkové demografické struktuře ČR 

představuje 0,5% obyvatel.  V absolutním vyjádření poklesl proti roku 1991 počet osob            

s polskou národností v úhrnu za republiku o téměř 7,5 tisíce. Téměř celý tento úbytek připadá 

na dva okresy - Karviná (- 4,7 tis.) a Frýdek-Místek (- 2,6 tis.). Naopak více než čtyřikrát se 

zvýšil počet osob v okrese Mladá Boleslav - tj. absolutně o 719 osob na 949 (ČSÚ).

     Z učebnic dějepisu a jiných dostupných pramenů lze zjistit, že historie polské národnostní 

menšiny sahá až do raného středověku a úzce souvisí s dějinami českého a polského národa. 

Stopy této historie můžeme najít také na jižní Moravě i v samotném Brně. Nepochybně

největší postavou, jež může připomenout odvěké sousedství našich národů, je dcera 

velkopolského knížete a pozdějšího krále Přemysla II. Eliška (Alžběta) Rejčka, která se stala 

manželkou dvou českých králů, Václava II. a Rudolfa Habsburského. V roce 1320 se 

královna-vdova i se svým dvorem usadila v Brně. Ve dvacátých a v první polovině let 

třicátých 14. století významně ovlivnila rozvoj kultury na Moravě i v Brně. 

     Když se v roce 1920 rozhodlo shromáždění vítězných států první světové války 

v Belgickém Spaa o konečném rozdělení území Horního Slezska mezi Československo a 

Polsko, dalo toto usnesení základ vzniku početné polské menšině na území Českoslovanského 

státu.

Aktivity

     Jak uvádí T. Šišková,11 polské organizace mají bohatou spolkovou činnost, která se 

projevuje v desítkách menších i velkých kulturních akcí (různorodá kulturní setkání, koncerty, 

vystoupení, apod.). Aktivity jsou podporovány z rozpočtu v rámci dotačních programů. Jde o:

 program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin –

noviny Glos Ludu (http://www.glosludu.cz/), časopisy Zvrot, Nasza Gazetka a Kurier 

Praski (přestal vycházet v roce 2005); regionální studio ČRo Ostrava vysílá 

pravidelně v polském jazyce, dále je od roku 2003 zajištěno pravidelné televizní 

vysílání zpravodajského týdeníku v polském jazyce – pořad TV studia Ostrava je 

vysílán jednou týdně v nejsledovanějším čase;

 program podpory kulturních aktivit – akce lokálního i nadlokálního významu-

fetivaly, soutěže se zaměřením na hudební, taneční, výtvarné činnosti;

                                                
11 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.107
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 program podpory rozvoje divadelnictví – z veřejných rozpočtů je financována Scena 

Polska Těšínského divadla, poloprofesionální loutkové divadlo Teatr Lalek Bajka;

 program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy.

Organizace menšiny

     Podle Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice12 má polská národnostní 

menšina v ČR vybudovanou rozsáhlou síť svých spolkových organizací – občanských 

sdružení. Jde o menšinové organizace osvětové, mládežnické, ale i profesní (např. zvlášť se 

organizují učitelé, novináři, výtvarníci apod.). Aktivity polské národnostní menšiny organizují 

především dvě občanská sdružení:

 Kongres Poláků v České republice - je organizací, jež obnovila činnost v roce 1990. 

Ve svém druhém roce existence změnila jméno z Rady Poláků na Kongres Poláků. 

Pojem Rada Poláků je dnes názvem výkonného orgánu této organizace. Spolek má 19 

členských organizací a nemá téměř žádné příjmy, veškeré příspěvky jdou od státu 

nebo od sponzorů. Aktivní je však i na poli mezinárodním – je členem Federativní 

evropské unie národnostních menšin.

 Polski Związek Kulturalno Oświatovy (PZKO) neboli česky Polský kulturně osvětový 

svaz byl po dlouhou dobu jedinou polskou organizací a svůj statut polské organizace 

s největší členskou základnou si uchoval i po velkých strukturálních změnách v roce 

1989. Hlavní náplní PZKO jsou aktivity zaměřené většinou na kulturní a osvětovou 

činnost.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Polská národnostní menšina má v Radě tři zástupce, další zástupci jsou v jejím Výboru pro 

spolupráci s orgány samosprávy a ve Výboru pro dotační politiku, v poradním sboru pro 

otázky vzdělávání v jazycích národnostních menšin MŠMT a dotačních komisích MK.     

Aktivní spolupráce se týká zejména vzdělávání v jazyce národnostní menšiny (školy 

                                                
12 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.94
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s polským vyučovacím jazykem), poskytování dotací na vydávání periodik, oblasti dotační 

politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči polským 

občanským sdružením.

     Příslušníci polské menšiny v běžné denní verbální komunikaci užívají místní těšínské 

nářečí- „po našimu“. Tímto nářečím mluví všechny generace a všechny sociální vrstvy polské 

a převážně i české národnosti v rodině, mezi přáteli, ale také na veřejnosti. Společenskou 

prestiž jazyka udržuje polské menšinové školství, společenské organizace, menšinový tisk, 

také církev. Na spisovnou podobu polštiny je kladen důraz v hodinách školního vyučování 

v rámci pedagogické komunikace.

       2. 3 Romská menšina

     Následující část přináší informace o jedné z našich nejsledovanějších minorit – o Romech.

Ačkoli Romové žijí v na území naší republiky již po staletí, jsou pro většinu obyvatelstva 

stále neznámí ve smyslu způsobu života, způsobu myšlení a nazírání na svět.

     Oficiální údaje o počtu Romů v ČR neexistují. Výsledky sčítání lidu a úředně deklarovaná 

česká národnost však nezpochybňují existenci romské identity, romských kulturních specifik, 

romského jazyka, a tedy ani společenskou potřebu aktivního a konstruktivního řešení 

problémů vyplývajících ze soužití majority a minorit.13

     To, že se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo k romské národnosti pouze 11 746 osob, je 

možné vysvětlit různě. To, že se Romové v ČR úředně nehlásí k romské národnosti, může být 

způsobeno také tím, jak jsou přijímáni majoritou. Dalším možným důvodem, který vedl 

k „nepřihlášení se k romské národnosti, a který však nelze považovat výhradně za úmyslné 

odmítnutí romské identity, je fakt, že romská komunita z velké části pochopila kategorii 

národnosti ve smyslu státní příslušnosti.“(citováno z14) Další, velice podstatný důvod je to, že 

romské etnikum se dělí na našem území do mnoha skupin – například Romové moravští, 

čeští, maďarští, slovenští, olašští, němečtí – pod názvem Sinti, rumunští Romové apod. Proto 

je pro ně často menší cesta odporu zaškrtnou při sčítání obyvatel Českou národnost, než aby 

se ztotožňovali s jinou skupinou romského etnika. 

                                                
13 BALÁŽOVÁ,J. Romové a sčítání lidu. Amaro gendalos 7-8. [on-line] 2001.. [cit.2010-08-20]. Dostupné na 
www: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b02romove/13.pdf.
14 Sběr dat určujících etnickou příslušnost jako nástroj pro zjištění rozměru diskriminace romských 
dětí.Systémové doporučení ligy lidských práv č.4.[on-line] 2007.[cit. 2010-08-20]. Dostupné na www: 
http://www.llp.cz/_files/file/sber_etnickych_dat.pdf
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          2. 3. 1  Historie Romů na území České republiky

     Podle T. Šiškové15 absence vlastní psané historie Romů nutí české i zahraniční romisty 

obracet se k dostupným historickým pramenům, k dobovým kronikářům, a pátrat tak po 

jednotlivých poznámkách, které nám zanechali. Lze proto usoudit, že ne vždy se jedná o 

úplné, natož objektivní a nezaujaté zprávy. Dozvídáme se především o tom, jak Romy 

vnímala majoritní společnost a bohužel, jak je však dodnes zvykem, jen velmi málo o tom, jak 

majoritní společnost vnímali Romové samotní. Sami Romové svou historii nezapisovali – a 

to, co tradovali ústně, mělo spíše mytologickou povahu.

    Z dostupných pramenů lze zjistit, že předkové dnešních Romů žili na indickém 

subkontinentu, kde po staletí provozovali kočovná řemesla. Z Indie odešli v 10. století a od 

13. století jsou přítomni na evropském kontinentu. Předkové Romů, kteří dnes žijí v České 

republice, byli usazeni nejpozději koncem 17. století v různých částech Evropy. Drtivá 

většina Romů v České republice přišla na její území po roce 1945 ze Slovenska. Původní 

populace českých a moravských Romů byla vyvražďována v době druhé světové války ve 

vyhlazovacích táborech.

     Romové byli ve větší nebo menší míře zasaženi asimilací v letech 1948 – 1989. Tehdejší 

režim se sice postaral o zvýšení sociální úrovně života romských rodin (základní vzdělání, 

zdravotnictví), ale požadoval po Romech, aby se vzdali své národnostní identity. Rozvoj 

romského hnutí proto nastal až po roce 1989, kdy byla oficiálně uznána romská národnost.   

         2. 3. 2  Mýty a stereotypy o Romech

     V pohledu na Romy přežívá stále mnoho polopravd a mýtů, nepravdivých obvinění a 

paušalizací namísto objektivního vysvětlení.

 „Romové jsou u většinového obyvatelstva bráni jako celek, a to celek negativně se chovající, 

aniž by byla sebemenší snaha či chuť o hlubší poznání,“ říká T. Šišková16 ve své knize 

Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. 

     Je důležité si uvědomit, že nic, co lze říci o Romech jako o celku, nemusí být zcela pravda 

a nemusí být zcela použitelné v případě jednotlivců Romů. To se netýká pouze Romů, ale 

každé jiné lidské subetnické skupiny a pokusů o vyjádření jejích případných odlišností. 

Romové jsou lidé jako jiní, se stejnými lidskými potřebami, přáními, radostmi nebo starostmi.

                                                
15 ŠIŠKOVÁ,T. Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: 
Portál, 2001. s.119
16 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.129
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• Oni jsou Cikáni

   

     Jedna z nejobsáhlejších diskusí ve většinové populaci ve spojitosti s Romy byla o tom, zda 

je vhodné používat pojmenování Rom nebo Cikán. Z romštiny znamená slovo „Rom“ muž, 

manžel a slovo „Domni“ žena, manželka.  Rom je příslušník etnické skupiny Romů. Slovo 

Rom bylo přejato z romštiny do češtiny. Odpovídá označení indické džátí (kasty) Dombů.

Termín „Cikán“ se nejspíš vyvinul z místa, kde značná část Romů před příchodem do Evropy 

žila – v blízkosti středomořského přístavu Modonu, které je nazýváno Malý Egypt. Na svých 

cestách se právě na toto místo odvolávali a byli proto označováni jako „Egypťané“, neboli 

(z řečtiny) gitanos. Odtud je již jen kousek k „národním názvům“ k anglickému „Gypsy“, 

maďarskému „Dzygán“ a českému „Cikán“. Výraz „Cikán“ není sám o sobě urážlivý, byl 

používán po celá staletí v urážlivém duchu.

Sami Romové toto označení nepoužívají. Užívají ho jen při hovoru v českém a slovenském 

jazyce.

• Všichni jsou stejní

     

     Podle T. Šišková17 je největším problémem naprostá neznalost zásadních rozdílů mezi 

romskou populací. Nemělo by však u toho zůstat. Romové se totiž mezi sebou dělí do mnoha 

skupin a těžce nesou, že většinová populace nevnímá rozdíly mezi těmito skupinami, které 

mají odlišní historické zázemí a nezasahují do záležitostí druhých skupin ani se vzájemně 

nestýkají. Například zdaleka nejpočetnější skupinou jsou slovenští Romové. Pocházejí ze 

slovenských romských osad. Za vyšší vrstvu byli vždy ostatními Romy považováni olašští 

Romové neboli Vlachyke Roma s velmi specifickou a dobře zachovalou kulturou i jazykem.

Další početnější subetnickou skupinu tvoří maďarští Romové. Na území České republiky žije 

již jen nepatrný zbytek původních subetnických skupin Sinti (německých Romů) a tzv. 

českých a moravských Romů.

     M. Hübschmannová18 uvádí, že Romové se ve svém vlastním chápání nedělí jen na 

příbuzenské rody, které tvoří jednotlivé subetnické skupiny, ale také na tzv. žuže Roma a 

degeša. Toto rozdělení na rituálně čisté (žuže) a nečisté (degeša) skupiny jde napříč romským 

společenstvím. Základem pro toto kastovní či rituální dělení jsou vztahy romských velkorodů, 

návyky v požívání nebo naopak odmítání některých potravin (např. maso některých zvířat),

                                                
17 17 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.129
18 HÜBSCHMANNOVÁ, M. Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit.Olomouc: Univerzita Palackého, 1993.s25
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ale také společná profese některých skupin, život na vesnici nebo ve městě a v neposlední 

řadě také majetkové poměry.

     Současná doba sebou přináší další diferenciační kritéria, jejichž výčtem pokračuje M. 

Hübschmannová19, když říká: „…jsou Romové integrovaní-neintegrovaní, asimilovaní-

neasimilovaní, vzdělaní-nevzdělaní apod. V žádném případě: Roma nane jekh, nejsou všichni 

Romové stejní. Maškar o Roma avka sar the maškaro gadže: jekh džanelte živel, aver na 

džanel, mezi Romy je to stejné jako mezi gádži: jeden umí žít, jiný neumí. Keci manuš, ajci 

naturi, kolik lidí, tolik povah. Keci manuš, ajci drom, kolik lidí, tolik je cest. Ale přes toto 

všechno: „Roma sam!“ Jsme Romové!“

     Citované věty zdůrazňují, že všeobecně rozšířené lidské vlastnosti se nevyhýbají žádnému 

etniku, národu či národnosti. V každé společnosti se najdou jednotlivci, kteří jsou ochotni 

pomáhat, obětovat se pro dobro druhých. Jsou však i tací, kteří se snaží těžit z každé situace 

hlavně pro sebe. Můžeme to pozorovat všude na světě. Ostatně o rozdílech mezi lidmi se 

přesvědčujeme sami v každodenním životě.

• Neumějí se chovat, jsou hluční

     

     Každá společnost má svoji specifickou komunikační symboliku – jazyk, kulturní zvyklosti, 

kterou se po generace vyvíjí, neboť nedorozumění je zdroj konfliktu.

     Obrovskou roli v komunikačním stylu Romů hraje schopnost empatie. Rom se velmi brzy 

vcítí do pocitů druhého člověka a dovede si hned vybavit, co člověk prožívá. Dostává se tak 

velmi rychle do pocitů radosti či strachu, který vládne okolí. Pro Romy je tedy typický 

vysoký podíl emocí při jednání, značná sensitivita všech jevů. Náš chlad navenek (i když nitro 

máme rozhárané) je něco, co Rom nezná. Je-li zoufalý, je to vidět na dálku a bohužel při 

tomto rozpoložení nevidí i ostatní věci, které jsou pozitivní a neohrožující. Pokud je v afektu, 

není schopen jakéhosi „nadhledu“, racionálního rozboru a systémovému přístupu. Tedy 

impulzivita, okamžitá nekontrolovatelná reakce patří k životu a jeho každodenním projevům. 

Romové to vidí v rodině, rozumí tomu a sami se tak chovají. Kdyby neuměl zaplakat, zakřičet 

a vynadat, nedokázal by, že mu na člověku či věci záleží. Nemíní tím v žádném případě 

ublížit. Protože majorita není na tak vypjaté či extrémní jednání běžně zvyklá, "čte to jinak" -

jako již vyšší stupeň ohrožení (podrobněji viz.20).

                                                
19HÜBSCHMANNOVÁ, M. Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit.Olomouc: Univerzita Palackého, 1993.s.26
20 Sociálně vyloučené lokality. O Romech, co možná nevíte. [on-line].2009. [cit.2010-08-22]. Dostupné na www: 
http://studie.blog.cz/0902/jak-romove-pracuji-s-emocemi
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• Nechtějí se vzdělávat

    

     Vzdělání představovalo vždy v tradiční romské komunitě významnou hodnotu. Bylo to 

však vzdělání v romské kultuře, jazyce a v romských profesích. Romské profese měly své 

místo ve společnosti. Byly specifické, potřebné a požadované. Žádná svatba se na Slovensku 

nebo v Maďarsku dříve neobešla bez romské kapely. Každá vesnice měla svého romského 

kováře, který dělal speciální práce (např. podkovy koním) a navíc byl levný.

     Postupně se však význam tradičního vzdělání znehodnotil. Změny ve společnosti nabídly 

novou hodnotu – vzdělání ve škole. Vzdělání ve škole, abstraktní informace zprostředkované 

slovy cizího jazyka, se tak staly zcela novou zkušeností. Bylo a stále je absurdní očekávat, že 

celá etnická pospolitost si ji najednou osvojí. 

     Podle E. Šotolové21 značné problémy z hlediska národního porozumění vyvolává současný 

neuspokojivý stav romské populace včetně její vzdělanostní úrovně. Jednou ze základních 

podmínek odstranění společenské nerovnosti Romů vidí autorka ve změně filozofie školského 

systému, který je povinen akceptovat ve výchovně- vzdělávacím procesu etnickou, kulturní a 

sociální odlišnost romských dětí.

     Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že postoj ke škole si romští rodiče utváří podle 

spokojenosti svých dětí. Nejvíce je zajímá, jak se jejich dítě ve škole cítí. To by mělo být 

ukazatelem nejen pro mne, ale všechny pedagogické pracovníky. Pokud dokážeme být 

vnímaví a pozitivně naladění, můžeme budovat jednu z cest jak pomoci romským dětem 

v sociálním začlenění a uplatnění.

          2. 3. 3  Vlastní postřehy

     Jako alternativu výše zmíněných pohledů nabízím několik vlastních postřehů ze své 

pedagogické zkušenosti vychovatelky ve školní družině a dlouholeté učitelky na prvním 

stupni základní školy v sociálně vyloučených lokalitách mosteckého regionu, jejichž 

převážnou část obyvatelstva tvoří Romové. Motivem pro mé počínání je přesvědčení, že 

soužití s Romy je nejen nutné, ale také možné.

                                                
21 ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů.Praha: Grada, 2001.s. 31
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První postřeh: porozumění rozdílné mentalitě

     

    Romská mentalita je velmi odlišná od mentality majoritní společnosti. Jde především o 

vysoké emocionální prožívání událostí. Může nastat situace, kdy se postoje a normy rodičů 

neztotožňují s postoji a normami školy. Romská matka pak dokáže přiběhnout do školy velmi 

rozhněvaná, křičí na všechny kolem sebe a po chvíli odchází s úsměvem a se slovy, že její 

dítě má nejhodnější učitelku. Jinými slovy: Když se Rom naštve, rozdává nadávky a rány a 

obratem by člověka za nějakou dobrou zprávu či pochvalu zulíbal. Je tedy nutné vzdělávat i 

učitele romských žáků, aby pochopili jejich svět a odlišnosti. Pokud budou převažovat 

pozitivní emociální vztahy mezi rodinou a školou, mezi učitelem a rodičem, pak jiná kultura, 

jiná měřítka nepovedou ke konfliktům mezi rodinou a školou.

Druhý postřeh: potřeba přijetí

    

      Během let, kdy jsem se seznamovala s prostředím romských rodin svých žáků, a 

především pronikala do jejich mentality, jsem objevila jednu zásadní skutečnost: Romové 

potřebují poznat, že jsou přijímáni, že druhému na nich záleží. Ve své potřebě bezpečných 

vztahů a vlastní důležitosti se nijak neliší od majoritní společnosti. Pravdou je, že 

nepředstíraný, ale opravdový zájem otevírá dveře lidských srdcí. U Romů to platí dvojnásob: 

pokud poznají, že jsou vámi bez předsudků přijímáni, pak jsou ochotni se s vámi rozdělit o 

první – poslední.

     Na druhou stranu se většinová společnost od skutečných potřeb a problémů často odvrací 

s tím, že Romové jsou nepřizpůsobiví asociálové, kteří ruší poklidný život svých sousedů. Na 

tomto místě bych chtěla připomenout slova E. Šotolové, která22 říká: „Není možné Romy 

asimilovat, tj. potlačit jejich zvyky, tradice, kulturu včetně jazyka. Je třeba respektovat je jako 

národnostní menšinu s jejími specifiky a právy, zaměřit se na vzdělávání, které bylo minulým 

vývojem zanedbáno.“ Jestliže neztroskotáme na této „překážce“ – dostaneme se dál.

Třetí postřeh: potřeba pozitivního vlivu prostředí

    

      Romové mají jiná měřítka pro to, co je dovoleno a co už ne. Škola je prostředí s přesnými 

pravidly a strukturovaným systémem. Pro romské dítě je větší zátěží, protože mu často dělá

                                                
22 ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Grada, 2001.s. 7
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velký problém dodržovat její režim a řád. To s sebou přináší skutečnost, že u romských dětí se 

často projevují problémy se záškoláctvím, problémy s chováním nebo agresivitou.

Pomoc při začlenění do kolektivu, trpělivý a klidný přístup k dítěti, společné stanovení 

pravidel chování ve třídě (např. formou brainstormingu), aktivizace při vyučování, to je jedna 

z cest, jak pomoci romským dětem vyrovnat se školní prostředím.

Čtvrtý postřeh: potřeba prožitku úspěchu

     

     Jako kdokoli jiný, potřebují i Romové prožívat úspěch – v rodině, ve škole, v případě 

událostí a věcí obyčejných i těch mimořádných. K úspěchu patří i možnost dělat chyby, projít 

neúspěchem a zdravě se s ním vyrovnat, a tak posílit své sebevědomí. 

     Pokud se učiteli podaří vytvořit ve třídě bezpečné klima (tj. bez strachu z neúspěchu, 

výsměchu, bez soutěživosti, s důrazem na soudržnost), pokud budou mít na své cestě zrání 

někoho, kdo je přes případná selhání a překážky převede, pak mají velkou šanci zažít i 

úspěch.

     Co se týče Spolupráce s Radou vlády, T. Šišková uvádí23, že romská národnostní menšina 

má 14 zástupců v Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity a 3 zástupce v radě vlády 

pro národnostní menšiny a jejich výborech.

 Aktivní spolupráce se týká:

 poskytování dotací na vydávání periodik a projektu elektronických médií Romano 

hangos, Romano voďi, Radio Rota, Kereka, dříve i Romano kurko, 

 oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vůči romským občanským sdružením,  

 financování světového romského festivalu Khamoro.

Organizace menšiny

     Ve Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice24 lze zjistit, že romská 

menšina má mnoho neziskových organizací, které jsou zaregistrované, ale pracuje přibližně 

                                                
23 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.110
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jen jedna třetina. Mezi aktivní romská sdružení patří například IQ Roma servis DROM v Brně, 

Lačhe čhave – dětský romský klub, občanské sdružení Vzájemné soužití, savore.cz, Sdružení 

dženo, Společenství Romů na Moravě, z proromských Člověk v tísni, tolerance a občanská 

společnost a řada menších sdružení.

Stručný přehled jejich aktivit

     Činnost se týká hlavně volnočasových aktivit, vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých, 

poradenská činnost, terénní práce. Za unikátní vzdělávací projekt lze považovat Katedru 

romistiky UK v Praze. Postupně roste popularita Mezinárodního dne Romů (8. duben), jehož 

připomínání se věnují většiny aktivních sdružení.

       2. 4  Ruská menšina

    Statistické údaje hovoří zhruba o 13 až 16 tisících ruských občanech žijících v ČR. Ale 

podle fundovaných odhadů může být skutečný počet až dvojnásobný. Úřad vlády pro 

národnostní menšiny uvádí počet podle výsledků sčítání lidu z 2001, tehdy se k ruské 

národnosti přihlásilo 12 369 občanů, avšak 19 416 osob uvedlo jako mateřský jazyk ruštinu. 

Geografické usídlení v ČR je celoplošné, s větší mírou koncentrace v Praze, Karlových 

Varech, Brně a dalších větších městech.

    T. Šišková25 uvádí, že Rusové přišli na území dnešní České republiky ve dvacátých letech 

20. stol ve velkém množství v důsledku komunistického puče v Rusku. V českých zemích se 

usídlovali v několika vlnách ze zcela odlišných důvodů a pocházeli či pochází z různých 

společenských vrstev. Jednalo se hlavně o migraci inteligence. Početně nejsilnější vlna se zde 

objevila po rozpadu SSSR. Dnes je ruskojazyčná menšina značně roztříštěná, jednotlivé 

skupiny si vzájemně nedůvěřují, odlišují se životními postoji, zkušenostmi a politickou 

orientací. Pravděpodobně proto je relativně izolovaná, odtažitá či nekomunikativní vůči 

majoritní společnosti a naopak má rozvinutou vnitřní komunikaci a síť vztahů v rámci částí 

této identity.

                                                                                                                                                        
24 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.99
25 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.114 
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Organizace menšiny

     Ve Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice26 lze mimo jiné zjistit, že 

oficiální institucí, která je zaměřena na rozvoj kulturních, vzdělávacích, vědeckotechnických a 

informačních styků Ruské federace s Českou republikou je Ruské středisko vědy a kultury 

(RSVK). Středisko spadá pod Velvyslanectví Ruské federace, spolupracuje s řadou sdružení. 

Především se sdružením Ruská tradice, Českou asociací rusistů, Ruským institutem a dalšími. 

Mezi aktivní instituce patří pak Očag, sdružení pomáhající občanům, kteří přicházejí do naší 

republiky ze zemí bývalého Sovětského svazu, Spolek Rusky mluvících studentů v Praze 

ARTEK, Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR, Asociace ruských spolků, občanské sdružení 

OBERIG a jiné.

Aktivity

     Ruská národnostní menšina žije aktivním společenským životem. Pořádají se společenské 

večery, koncerty vážné hudby, prezentují se nové knihy ruskojazyčných autorů. Z grantových 

projektů realizovaných s podporou Ministerstva kultury je nejvýznamnější projekt vydávání 

časopisu Ruské slovo. Jako příloha Ruského slova vychází dětská příloha Slovo dětem. 

S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2007 začalo svojí činnost 

Dětské divadelní studio SARAFAN  atd.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Ruská národnostní menšina má od roku 2001 jednoho zástupce v Radě, dále v jejím 

výboru pro dotační politiku a ve Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.

Aktivní spolupráce se týká:

 poskytování dotací na vydávání periodik 

 dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vůči národnostním občanským sdružením. 

                                                
26 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007. Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.104
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       2. 5  Slovenská menšina

     Po zániku československé federace a vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 se 

Slováci žijící v českých zemích dostali do pozice národnostní menšiny.

     Slovenská menšina se svými 300 až 400 tisíci (aktuálně - přesně nezjištěno) je v našem 

státě jednou z nejpočetnějších národnostních menšin. Vzhledem ke kulturní a jazykové 

příbuznosti s českým národem nepociťují její zástupci žádné mezietnické napětí nebo 

konflikty. Na druhé straně tato příbuznost způsobuje problémy v udržení a rozvoji slovenské 

národnostní identity v ČR. Navíc byli někteří příslušníci této menšiny v plném rozsahu 

vystaveni následkům rozpadu československého státu, pokud jde o státní občanství (viz 

Zpráva o stavu lidských práv v roce 1998). V tomto ohledu byl rok 1999 rokem průlomovým, 

neboť novela zákona o nabývání a pozbývání občanství ČR konečně umožnila dvojí občanství 

většině bývalých československých občanů. 

     Podle statistických údajů nejvíce Slováků žije v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 

Většinou zde žijí Slováci a jejich potomci, kteří osídlovali pohraničí po roce 1945. Přirozená 

migrace obyvatelstva existovala po celou dobu trvání společného státu Čechů a Slováků. 

Zároveň se pozvolna prolínaly obě národnosti, což dokazuje fakt, že mnoho českých rodin má 

v současnosti své příbuzenstvo na Slovensku a naopak. 

Organizace menšiny

     Příslušníci slovenské menšiny se organizují v celé řadě občanských sdružení a dalších 

neziskových subjektů a především jejich prostřednictvím vyvíjí neobvykle velké množství 

kulturních, vydavatelských a vzdělávacích aktivit.

Jsou to například: Česko-Slovenská scéna, Demokratická aliancia Slovákov, Klub slovenskej 

kultúry (KSK), Obec Slovákov v ČR, Slovensko-český klub, Slovenské folklórne združenie 

Limbora, Slovenský literárny klub v ČR, Spolok Detvan, Spolok priateľov slovenského

divadla, (více viz.27).

                                                
27 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007.Praha: Úřad vlády ČR, 2008. s.114
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Aktivity

    

     Slovenská menšina je v ČR bohatě strukturovaná, její aktivity se však výrazně liší podle 

regionů. Všechny organizace se s větší či menší intenzitou hlásí k pěstování vzájemnosti mezi 

Slováky a Čechy. Snaží se o prezentaci hodnot slovenské kultury a emancipaci slovenské 

menšiny. Uchování slovenské kultury a jazyka v prostředí majoritního národa

     Kromě ediční činnosti, zahrnující vydávání periodik, jsou organizovány Slovensko-české 

kulturní festivaly, mezinárodní folklorní festivaly (Praha – srdce národov, Jánošíkov dukát), 

divadelní přehlídky, loutkové divadlo, dramatizované čtení pohádek, filmové podvečery, 

sportovní soutěže, sportovně-vlastivědné zájezdy pro děti, ocenění významných osobností za 

práci ve prospěch dobrých vztahů mezi Slováky a Čechy (cena Mateja Hrebendu), výstavy 

(např. Slovenské výtvarné léto), besedy (Kluby Slovenských dotykov, Kluby Koreňov, 

Podvečery nielen pre ženy aj.).

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

     Slovenská národnostní menšina má v Radě tři zástupce.

 Aktivní spolupráce se týká: 

 poskytování dotací na vydávání periodik, 

 oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy.

Zástupce slovenské menšiny je taktéž členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru 

Rady pro spolupráci s orgány samosprávy.

       2. 6  Ukrajinská menšina

     Z dostupných pramenů lze zjistit, že větší počet haličských a bukovinských obyvatel, kteří 

se hlásili k ukrajinské národnosti, se objevoval na území českých zemí již za Rakouska-

Uherska. Nerozvinuté školství a absence vlastní univerzity přiváděla do Čech celou řadu

studentů. Díky demokratickým principům a T.G. Masarykovi se Československo stalo 

centrem pro ukrajinskou emigraci. Na našem území vznikla řada ukrajinských škol. Již roku 
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1921 byla v Praze otevřena Ukrajinská volná univerzita. Část pedagogů byla zároveň členy 

německé univerzity nebo i Univerzity Karlovy, která poskytla také učební prostory. Dalšími 

školami, které vznikly v Čechách byl Ukrajinská akademie. Během posledních měsíců druhé 

světové války se na našem území objevoval proud nových ukrajinských emigrantů, kteří 

utíkali před postupující sovětskou armádou. Ukrajinský spolkový život, který byl dosti bohatý 

za první republiky, byl po roce 1945 v troskách. Z těch se nezvedl ani po roce 1948 díky 

zásahům státních orgánů.

      S nástupem demokratického režimu v roce 1989 nastala i obrovská změna ve spolkovém 

životě ukrajinské menšiny. Dokladem toho jsou organizace, jež rozvíjejí národní život.          

V současnosti jsou nejaktivnějšími a nejvlivnějšími organizacemi na našem území Ukrajinská 

iniciativa v ČR a dále Fórum Ukrajinců.

     Podle údajů Českého statistického úřadu a Rady vlády pro národnostní menšiny se 

k ukrajinské národnosti v ČR přihlásilo v roce 2001 celkem 22 112 osob. Ovšem podle 

vlastních odhadů zástupců Fóra Ukrajinců je však jejich počet vyšší, tzv. historickou část 

tvoří cca 10 000 osob, nová imigrační vlna cca 15 - 20 000 osob (počet zahraničních 

pracovníků se odhaduje na cca 50 000 osob).

     Ukrajinské obyvatelstvo žije v České republice především na území Prahy. Dalšími 

hlavními místy jsou: Karlovy Vary, Děčín, Brno, Přerov a Ostrava. Spojujícím prvkem tohoto 

společenství je řecko-katolické náboženství.

Organizace menšiny

      Ukrajinskou menšinu reprezentují čtyři základní organizace - občanská sdružení:

Ukrajinská iniciativa v ČR (dále UIČR), Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (dále 

SUPU), Sdružení Ukrajinek v České republice (SU ČR) a RUTA.

    Organizace koordinují svůj celoroční program, spolupracují s ostatními menšinovými 

organizacemi a též s majoritou. Činnost organizací je podporována celostátními, krajskými a 

městskými granty.

Aktivity 

     Ukrajinská emigrace v Čechách a na Moravě se vždy vyznačovala silným spolkovým 

životem, zaměřeným na udržování národního povědomí a zároveň na snahu o seznámení 



35

majoritní společnosti s ukrajinskou kulturou a historií. Nejobvyklejšími nástroji a způsoby 

prezentace byly a zůstávají tiskoviny, kulturní akce a veřejné debaty. 

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

    Ukrajinská menšina je zastoupena v Radě vlády pro národnostní menšiny jedním 

zástupcem.

Aktivní spolupráce se týká:

 poskytování dotací na vydávání periodika 

 dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vůči národnostním občanským sdružením.

       2. 7 Vietnamci v České republice

     Vietnamci netvoří oficiálně uznanou národnostní menšinu, neboť v ČR žije jen velmi 

nízký počet občanů, kteří by vyvíjeli aktivní činnost směrem k uznání Vietnamců jako 

národnostní menšiny v ČR. Pokud však bude pokračovat trend zvyšování podílů Vietnamců    

s trvalým pobytem, je možné, že za čas jistě přibývat i občanů ČR Vietnamské národnosti.

     Podle údajů Českého statistického úřadu ke dni 31. 12. 2004 v ČR pobývalo celkem 34 

179 Vietnamců. Sčítání lidu, domů a bytů provedené v roce 2001 podchytilo kolem 18 tis. 

vietnamských občanů, ovšem někteří odborníci odhadují celkový počet Vietnamců na 60 až 

70 tis. Spolehlivá data ohledně bydlení Vietnamců v ČR bohužel neexistují. Výsledky 

různých šetření ukazují, že velká část migrantů bydlí v podnájmu, nebo u svých známých, ale 

i ve vlastních bytech. Velká část výdělků z podnikaní je vydávaná za nájemné bytu, služby 

vietnamských poradenských a zprostředkovatelských firem a také za vzdělání pro děti.     

Vietnamci tvoří v ČR třetí nejpočetnější skupinu cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem 

po Ukrajincích a Slovácích. Jejich migrace je hlavně únik před komunistickým režimem. 

     Mnoho Vietnamců u nás žije za relativně náročných poměrů: jejich pracovní podmínky a 

doba práce výrazně překračují běžné zvyklosti, nezbývá příliš času na volnočasové aktivity. 

Také výše zmíněné okolnosti kromě jiného přispívají k separaci vietnamské komunity. 
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    Podle M. Bartoňové28 je pohled Čechů na Vietnamce u nás vesměs pozitivní, jsou to 

obchodníci. Jako menšina působí velice soudržně a uzavřeně. Typické rysy tohoto národa jsou 

však hlavně statečnost, hrdost, uznávání svých tradic, odolnost, přizpůsobivost, iniciativa a 

píle. Přirozenou úctu v jejich společnosti má rodina, staří lidé a učitelé. Rodiče totiž vedou 

své děti k úctě a lásce k učitelům. Součástí jejich života je dodržování pravidel slušného 

chování, což se považuje i za jakousi tradici. Specifickým rysem je skrývat své city na 

veřejnosti, vyhýbají se hlučným hovorům a hádkám, nedávají najevo své problémy a typické 

je taktéž umírněné chování. Velký důraz se v této kultuře klade na vzdělání. K tomuto 

tradičnímu vztahu k vzdělání v našich poměrech přistupuje ještě touha rodičů i přání 

samotných dětí, aby se děti vypracovaly na lepší a důstojnější místa ve společnosti, než jaká 

byla osudem dána jejich rodičům. Často je k tomu vede i pocit ponížení, které vnímají 

v přezíravých postojích majoritní společnosti. Na studijní výsledky svých potomků jsou 

rodiče velice pyšní. 

     Díky vietnamským organizacím jsou zaměstnáváni i ti, kteří by jinak na českém trhu práce 

díky svým neznalostem a jazykovým a dalším bariérám neuspěli. Vietnamský poradenský 

servis tak nabízí služby, které nemají v české majoritní společnosti obdoby. V posledních 

letech vietnamské ziskové i neziskové i politické organizace rozšiřují pole své působnosti       

z hlavních ekonomických a interních aktivit i na aktivity komunitní, veřejné a sociální. Zdá 

se, že instituce, které původně vytvářely především podmínky pro uzavřenost komunity,              

v současné době začínají pomalu působit i ve směru k jejímu otevření. Kontakty s majoritou 

jsou díky působení různých vlivů daleko častější (vstup ČR do EU, působení různých 

občanských sdružení a dalších občanských organizací, rostoucí nároky na životní standard 

vietnamské komunity, integrace vietnamských dětí apod.).

     Naprosto zásadní roli v integraci Vietnamci v ČR hrají krajanská média, neboť, jak 

vyplývá z různých výzkumů je to pro Vietnamce nejčastější zdroj informací o ČR.                 

V současné době v ČR jsou vydávány tři média: Van xuan, Tuan tin moi a Vuon dao.

 Spolupráce s Radou vlády pro národnostní menšiny

   

     Rada vlády pro národnostní menšiny na svém zasedání otevřela dveře zástupcům

vietnamské komunity. Jednotliví zástupci vietnamských organizací se mohou na zasedání 

střídat v závislosti na projednávaných tématech. Hlasovací právo ale nemají. Ministryně pro 

lidská práva a menšiny a předsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny Džamila 

                                                
28 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ,M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami- texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido, 2007.s.70-73
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Stehlíková29 zdůraznila důležitost vzájemné komunikace mezi Čechy a Vietnamci, kteří tvoří 

třetí nejpočetnější skupinu příslušníků jiného národa v České republice. Od této změny lze 

podle Stehlíkové mimo jiné očekávat přispění k řešení problémů této komunity a zlepšení 

komunikace mezi Vietnamci a státní správou.

                                                

29VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Rada vlády pro národnostní menšiny přivítala nového stálého hosta. [on-line 
2007-11-13]. [cit. 2010-09-11]. Dostupné na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rada-vlady-pro-
narodnostni-mensiny-privitala-noveho-staleho-hosta-26984/
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3. Možnosti pomoci a podpory vedoucí k začlenění žáků 

     etnických menšin do systému školy 

     Hranice mezi majoritou a minoritou jsou velmi proměnlivé. Často si ani neuvědomujeme, 

jak lehce se staneme z člena majority členem minority, záleží jen na nastavení kritérií. Právě 

z uvedených důvodů jsou vztahy mezi většinami a menšinami důležitým tématem nejen 

rámcových vzdělávacích programů, ale především našich každodenních životů a postojů        

k nim.

     V praxi se setkáváme s mnoha organizacemi a různými institucemi samosprávy i státní 

správy, které se kombinacemi různých přístupů snaží přispět ke komplexnějším řešením 

některých problémů, spojených se situací minorit u nás. Některé z organizací jsou zaměřeny 

například na budování nízkoprahových zařízení, jiné se snaží vytvářet metodiku MKV 

(multikulturní výchovy) pro školy, další se snaží v této oblasti vzdělávat studenty učitelství a 

některé se například snaží pomáhat získat imigrantům ty kompetence, které jsou potřebné pro 

uplatnění na trhu práce. Některé jsou více zaměřeny na děti, jiné zase na dospělé a další na 

pedagogy. 

     V této části je uveden stručný výčet konkrétních aktivit v různých oblastech, které mohou 

být pomůckou při odstraňování znevýhodnění, se kterými některé děti nastupují do vzdělání. 

Obecným cílem uvedených aktivit je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti a rozšiřování 

možností integrace žáků a žákyň, kteří jsou příslušníky národnostních menšin, aby 

nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu.

      3. 1  Podpora v průběhu povinné školní docházky

      Většinu škol v České republice navštěvují děti z odlišných etnik. Blízký kontakt umožňuje 

učitelům i dětem pochopit, že mají podobné problémy, potřeby a touhy jako děti české. 

Nicméně svět je dnes jiný než v předcházejících stoletích a naše chování by se mělo také 

vyvíjet. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a zeptat se cizinců na přijetí, či nepřijetí majoritní 

společností a možná zjistíme, že nejsme příliš tolerantní k odlišnostem jiných kultur. Tak 

zkusme rozvíjet „gen tolerance“ již od neútlejšího věku. Prací s celými skupinami a třídními 

kolektivy lze napomoci dětem z odlišného národnostního nebo etnického původu v integraci. 

Usnadnit tak vstup dítěte do náročnějšího sociálního prostředí, kterým je škola. Je důležité 

podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, 

respektovat ostatní. 
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    Podle E. Cílkové30 mohou být jednotlivé aktivity mimo jiné zaměřeny na podporu 

jazykových a komunikačních kompetencí, začleňování dětí z majority i minorit do 

multietnického prostředí např. v průběhu volnočasových aktivit, důležitý je individuální 

přístup ke vzdělávacím a jiným potřebám dětí. Velkou příležitostí pro tento rozvoj jsou 

multikulturní třídy. Děti z těchto tříd mívají menší tendenci k rasistickým a xenofobním 

názorům. Žák z jiné země se stává kamarádem a je úplně jedno, odkud pochází. Může 

seznámit spolužáky s tradicemi svého národa, vysvětlit zvyky, které Češi nechápou, zachovat 

si tak svou vlastní identitu. Tímto vztahem se můžeme navzájem obohacovat.

     J. W. Berry31 nabízí několik typů na podporu začleňování dětí z minorit do kolektivu:

 ve třídě hodně pracovat ve dvojicích nebo malých skupinkách tak, aby i nový žák 

mohl někam patřit a mít nějakou přirozenou formu interakce s ostatními jako součást 

výuky; 

 nabídnout variantu patronátu spolužáků (peer-tutoring) – v mnoha školách se 

osvědčila situace, že některý spolužák dobrovolník se ujme nového žáka a pomáhá mu 

se základní orientací v novém systému, struktuře školy a dalších věcech;

 nedělat z nového žáka představitele skupiny, z které pochází, naopak mu dovolit být 

individuem, které specificky a autenticky prožívá i své vlastní kulturní rozdíly. 

V praxi to např. znamená - rozdělit všechny děti do skupin a nechat je deset minut 

vyprávět o konkrétních zvycích, které dělají oni doma na vánoce, a pak nechat 

skupinky referovat o rozdílech, na které narazily;

 využít znalosti a dovednosti nového žáka, které mohou být zásadním obohacením celé 

třídy (např. požádat Olgu z Ukrajiny, zda by nemohla připravit referát o pravoslaví na 

Ukrajině dnes, protože má přístup k informacím, ke kterým ostatní přístup nemají). 

Zde je ale potřeba přistupovat k situaci velmi opatrně a např. to s dotyčnou probrat 

mimo hodinu, poptat se jí, jestli by o něco takého měla zájem.

 stimulovat ve třídě takové aktivity, při kterých mohou všichni žáci reflektovat své 

individuální rozdíly (nechat žáky zkoumat některé aspekty jejich rodinného zázemí, 

dělat referáty o těch částech měst, z kterých pocházejí, atd.). V takových aktivitách je 

možno narazit nenásilně na rozdíly a reflektovat je, aniž by někdo konkrétní vyčníval 

a byl označován za odlišného ).

                                                
30 CÍLKOVÁ, E., SCHÖNEROVÁ, P. Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy.Praha: Portál, 
2007.s.13
31 Typy jak pomoci integraci. [on-line 2010-02-08]. [cit. 2010-09-13]. Dostupné na www: 
http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/tipy-jak-pomoci-integraci
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     3. 1. 1  Předcházení xenofobii a rasismu

     Je třeba mít především na zřeteli, že zastoupení dětí nejrůznějšího národnostního a 

etnického původu v našich školách se bude zvyšovat a že je nezbytné mládež na soužití lidí 

různých národností, náboženství a rozdílných kultur připravovat, aby se co nejvíce omezily 

nežádoucí projevy rasismu, netolerance a xenofobie.

     Rasismus byl definován již mnohokrát a mnoha způsoby, proto zde není nutné jej příliš 

vymezovat. Většinou je rasismus založen na předpokladu, že některé skupiny lidí jsou 

nadřazené jiným. Je založen na strachu z neznámého (projev xenofobie), na ignoranci a 

stereotypech, ze kterých pochází různé projevy přímé či nepřímé diskriminace (praktické 

využití tématu diskriminace v hodinách na www.czechkid.cz, případně www.varianty.cz).

     Od školního roku 2007/2008 jsou všechny školy na území České republiky povinny 

vyučovat podle nového rámcového vzdělávacího programu. Jedním z průřezových témat je 

multikulturní výchova. Cílem tohoto tématu je osvěta, která má předcházet xenofobii (strachu 

z cizího) a rasismu. Dále má naučit děti přijímat své spolužáky takové, jací jsou, a nevidět 

problémy v odlišnosti. 

     

     V praxi na základních školách, kde je problematika multikulturní výchovy mnohdy dětem 

prezentována v ryze teoretické a formální podobě, často dochází k jevu, jenž velmi výstižně 

popsali Larochelle a Desautels: „Pokud žáci nevidí rozdíl mezi svým dosavadním pojetím a 

novým pojetím předkládaným učitelem, či vidí-li jej a nepovažují ho za důležitý, lze u nich 

pozorovat tendenci k tomu, že nechávají obě koncepce koexistovat. Jedna (ta jejich) je užitečná 

pro každodenní život a ta druhá pro školní zkoušení“. (srov. Bertrand, 1998)32

      Právě tato dvojakost často spojená s rozporem mezi slovy a skutky je právě v oblasti 

přístupu k osobám z odlišných prostředí velmi nebezpečná a může postoje žáků ovlivnit na 

dlouhou dobu. Naučí se totiž navenek prezentovat to, co je společností pokládáno za žádoucí, 

ale k vnitřním změnám v podstatě nedochází.

        Jaké metody tedy můžeme v oblasti multikulturní výchovy považovat za nejlepší? Autoři 

publikace Interkulturní vzdělávání33 uvádějí mezi nejpoužívanějšími diskusi, brainstorming, 

skupinové vyučování, dramatizaci a projektové vyučování s poznámkou o důležitosti rozvoje 

kritického myšlení, coby ideální kompetence, kterou je třeba u žáků rozvíjet. 

                                                
32

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
33 KOL. AUT. Interkulturní vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002. s. 18-20  
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 Diskuse – Diskuse je základním způsobem komunikace mezi lidmi. Ve škole se 

diskutuje poměrně často. D. Sitná 34 doporučuje využít diskusi tam, kde chce učitel 

zjistit názory žáků na určité téma.

 Brainstorming – (v překladu mozková bouře) je volnou produkcí myšlenek bez 

hodnocení.  Podle M.Siegrista35 je možno pomocí brainstormingu získat v krátkém 

čase mnoho nápadů. Aktivity jednotlivců a společná práce ve skupině podporují 

fantazii a bohatost nápadů. Brainstorming využívá zejména principů asociace a 

odloženého hodnocení. Ve smyslu spojení vzorců myšlení, kterých používají 

jednotliví členové skupiny, bude v uvolněné, ba dokonce radostné atmosféře s velkým 

elánem co nejvíce z těchto vzorců myšlení uvedeno do vědomého myšlení a 

asociováno k danému problému. Tímto mohou vzniknout nepředvídané asociační 

řetězce. Metoda je zaměřena spíše na kvantitu než na kvalitu.                 

           Pravidla brainstormingu vymezují Lokša, Lokšová,36 takto:

1. Zákaz kritiky v jakékoli podobě (úšklebek, mávnutí rukou apod.), i za cenu vyloučení  

      kritického člena ze skupiny.

2. Uvolnění fantazie nebo svobodná hra myšlenek – řídí se zásadou, že i zdánlivě  

            nejabsurdnější návrhy mohou být ty nejlepší, nebo mohou vést k řešení.

3. Produkování co největšího množství nápadů – čím více nápadů, tím větší  

      pravděpodobnost, že se objeví hodnotný nápad.

4. Pravidlo vzájemné inspirace – pro úspěšný průběh brainstormingu je důležitá  

      kombinace a vzájemné spojování, zdokonalování nápadů, rozvíjení myšlenek.

5. Pravidlo úplné rovnosti účastníků – při brainstormingu neplatí vztahy nadřízenosti

a podřízenosti.

 Inscenační metoda (dramatizace) -  Podle Z. Šimanovského37 dramatické hry dětem 

umožní, aby projevily zdravou komediálnost a aby ji u sebe rozvíjely. Mají je, obrazně 

řečeno naučit nasazovat si „masky“ (hrát role), odkládat je a brát si jiné „masky“, až si 

nakonec v bezpečném prostředí dovolí zůstat jen tak bez „masek“ a bez póz, dovolí si 

být sebou samými…V tom je smysl a cíl školní dramatické hry.

                                                
34 SITNÁ,D. Metody aktivního vyučování.Praha: Portál,2009. s.95.
35 BELZ,H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál 2001, s.241.
36 LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole.Praha: Portál, 1999. s. 146

37 ŠIMANOVSKÝ,Z., ŠIMANOVSKÁ,B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál, 2005.s.39.
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     Za velmi vhodnou metodu lze rovněž označit besedu na téma, které se problematiky 

multikulturní výchovy dotýká či tzv. situační metodu, kdy podle A. Vališové38 žáci provádějí 

analýzu konkrétní ucelené situace, která může být vykonstruovaná nebo vypozorovaná 

z reálného života. Podstata této metody je v analýze této situace, pochopení základních 

vztahů, které tyto situace vytvářejí, a které se mohou týkat nalezení východiska z dané 

situace, jejího hodnocení, rozhodnutí v uzlových bodech situace apod. Situační metodu 

můžeme trochu zjednodušeně označit za statickou variantu metody inscenační.  

     V praxi se však jen velmi zřídka používá jedné metody odděleně a většinou dochází 

k jejich kombinování. Kombinování metod v rámci multikulturní výchovy se pokusím 

ilustrovat na příkladu multikulturní dílny. Záměrem tohoto projektu je přiblížit dětem 

odlišnou – vietnamskou  kulturu za pomoci činností směřujících k poznávání  a prožívání 

„všemi smysly“ a živému zapojení jednotlivců. Činnosti jsou zaměřeny na práci ve skupinách, 

na rozvoj komunikace v kolektivu a vzájemnou spolupráci. Konečným výstupem projektu je 

seznámení s legendou (symbolem vietnamské kultury) a papírový drak.

     Z výrobků vytvoříme výstavku, kterou si mohou prohlédnout kamarádi ze sousedních tříd.    

Na výstavce se objeví draci nezvyklých i známých tvarů – reprezentující dvě odlišné kultury

Jednodenní projekt umožní vietnamským dětem ve třídě nebo ve škole vyprávět o své daleké 

zemi. Získané poznatky umožní všem dětem lépe poznávat a chápat jeden druhého. 

     Vše probíhá v příjemné atmosféře a především v interakci mezi žáky a učitelem či učiteli 

(ti zde ovšem nevystupují jako autorita, ale stávají se po dobu dílny součástí kolektivu). Celá 

aktivita je zakončena společným ústním hodnocením. Je rovněž doporučeno, aby se učitelé 

s dětmi k tématu po určité době vrátili a některé informace si připomenuli, aby mohlo dojít 

k jejich upevnění.

     Ráda bych  ještě zdůraznila obrovský význam průběžného i závěrečného hodnocení. To 

bylo mělo být přirozeným zakončením každé aktivity prováděné v rámci multikulturní 

výchovy. Jak průběžné, tak závěrečné hodnocení by nemělo shrnovat jen pozitivní aspekty 

předchozích aktivit. Pokud má být hodnocení objektivní a věrohodné, nesmí se vyhýbat ani 

případným konfliktním situacím, které se mohou v průběhu aktivit vyskytnout. Rovněž 

případné projevy averze vůči některé sociokulturní skupině, projevy stereotypního či 

xenofobního myšlení nebo dokonce rasistické poznámky nesmí zůstat bez povšimnutí a je 

třeba s nimi pracovat.

                                                
38VALIŠOVÁ,A., KASÍKOVÁ,H., A KOL. Pedagogika pro učitele.Praha: Grada Publishing, 2007. s.205
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     Návrh postupu při výchově k rasové snášenlivosti uvádí T, Šišková39:

 Ujasnit si postoje k jiným národnostem, podpořit pozitivní postoje, porozumět 

negativním –  často bývá příčinou negativního postoje špatná osobní zkušenost.         

K navození pozitivní atmosféry při práci ve třídě lze využít besedu a po celou dobu 

besedy udržet nehodnotící postoj, nechat zaznít všechny názory i takové, které nejsou 

v souladu s naším. Dále lze využít metod jako je brainstorming nebo dotazník, ve 

kterém se každý individuálně zamyslí na d tématem, poté své názory probírá se 

spolužáky, teprve poté následuje veřejná prezentace názorů.

 Informovat o etniku, které mládež nejvíce zajímá nebo ke kterému má problematický 

vztah.

 Etnikum přiblížit v rámci besed – vést k porozumění.

 Uspořádat cyklus seminářů pro učitele, formou sociálně psychologického výcviku 

získávat nejen informace, ale i prožitek vedoucí k ujasnění vlastních postojů.

     3. 1. 2  Změna předsudků a rozvoj tolerance

      M. Morgensternová a L. Šulová40 citují ve své knize Interkulturní psychologie jednu 

Allportovu myšleku: „Největší jistotu máme v jedné věci: lidé, kteří odmítají jednu cizí 

skupinu, mají s největší pravděpodobností sklon odmítat i jiné.“

    To stejné platí i pro vnímání cizích kultur. Člověk, který trpí silnými předsudky vůči cizím 

kulturám, bude vždy při setkání s cizinci vyhledávat situace a podněty, které mu vlastní 

předsudky utvrdí, a posílí se tak jeho negativní postoj. Roztáčí se spirála, která může vést, 

mnohokrát vedla a dosud často vede k různým nepřátelským akcím od diskriminace po 

fyzické napadání.

     K. Tomek a A. Tancošová41 upozorňují na skutečnost, že „…výchova k toleranci musí 

prolínat veškerou školní výchovu od mateřské školy až po střední školu“. Základní 

předpoklad pro to, aby se tak stalo, již Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

vytvořilo, a to především formulováním základních strategických dokumentů Národního 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy), návrhu nově koncipovaného školského 

                                                
39 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. s.182 
40 MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., a kol. Interkulturní psychologie:rozvoj interkulturní senzitivity. 
Praha: karolinum, 2007.s.71
41 TOMEK, K., TANCOŠOVÁ,A. Strategie zlepšení vzdělávání romských dětí. Romové a sociální pedagogika. 
2001, 18. setkání Hnutí R, s.14.
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zákona, který v březnu 2001 schválila vláda, a z hlediska praktického života škol nesmírně 

důležitých rámcově vzdělávacích programů. 

     K. Tomek a A. Tancošová42 pokračují: „Součástí výchovy k toleranci je odbourávání 

předsudků a odstraňování stereotypů z poznání u všech dětí“.

     Předsudky se mění velmi těžko, protože jsou odolné a stabilní. Podle M. Morgensternové a 

L. Šulové43 musí být pro změnu předsudků splněno několik podmínek: 

 Rovnoprávné postavení zúčastněných – prezentace profilů úspěšných či nějak 

zajímavých příslušníků odlišných skupin, rovnoprávné vztahy mezi členy majoritní a 

menšinové společnosti poskytují nové informace, na jejichž základě se pak postoje 

často mění.

 Příležitost k osobnímu kontaktu – členové obou skupin se musejí osobně poznat, jinak 

nedojde k přehodnocení. 

 Kontakt s nestereotypními jedinci – v každém skupině se vyskytují i nestereotypní 

jedinci, kteří pomohou snížit předsudky.

 Společenská podpora kontaktu mezi skupinami – jinými slovy příznivé společenské 

klima.

Strategie korigování předsudků

    Jedním z činitelů, který má vedle rodiny velký vliv na vznik a vývoj předsudků, je škola a 

její prostředí. Klima školního prostředí ovlivňuje mnoho faktorů. Mimo jiné například její 

vzhled, prostor, velikost, osvětlení, barevnost, vybavení a v neposlední řadě i umístění školy 

v kontextu lokálního prostředí a hlavně sociální prostředí školy. Vztahy ve škole jsou velmi 

různorodé, zahrnujeme mezi ně interakci mezi žáky, mezi pedagogy, vzájemné vztahy mezi 

žáky a učiteli, komunikaci mezi ostatním personálem školy. Tato komunikace má zásadní vliv 

na utváření předsudků a postojů dětí školou povinných. děti jsou velmi citlivé a pozorné na 

chování a vyjadřování učitelů, sledují je nejen v době výuky, ale i o přestávkách a ve volných 

chvílích. Součástí klimatu je kromě ekologické, společenské a sociální dimenze i tzv. 

kulturní rozměr školy, do kterého se řadí například dodržování tradic, uznávání a 

                                                
42 TOMEK, K., TANCOŠOVÁ,A. Strategie zlepšení vzdělávání romských dětí. Romové a sociální pedagogika. 
2001, 18. setkání Hnutí R, s.14.
43 MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L., a kol. Interkulturní psychologie:rozvoj interkulturní senzitivity. 
Praha: karolinum, 2007.s.74
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zpřítomňování hodnot, přítomnost určitých symbolů, atd. V souvislosti s problematikou 

cizinců na škole je dobré mít tuto součást klimatu na paměti.

     Být jiný než ostatní, mít odlišný mateřský jazyk i sociokulturní zázemí je pro žáky cizince 

a jejich okolí velmi náročné, ale zároveň se zde otevírá veliká pokladnice témat, tradic, 

hodnot a různých aspektů, které by ve škole neměly rozhodně být opomenuty.

     Vhodným úvodem pro systematickou dlouhodobější práci s předsudky jsou obecné diskuse

o předsudcích, brainstorming častých předsudků s jakýmkoliv obsahem.

     Než pedagog začne pracovat s předsudky, měl by:

 získat co nejvíce informací o tematizovaných skupinách a sám pro sebe si odlišit 

předsudky od jejich zdrojů v realitě; 

 připravit se na to, že debaty budou emocionální a mnohdy konfliktní;

 uvědomit si, že nesmí vystupovat z pozice „jediného spravedlivého“ – nikdo z nás se 

předsudků nemůže definitivně zbavit. 

     Obecně lze k práci s předsudky doporučit maximálně participativní přístup. Špatným 

východiskem je označení žáků či studentů za nositele předsudků, nikdo se za takového 

nepovažuje rád. Ve školních kolektivech by mělo docházet k debatám ke společnému řešení 

problematiky předsudků, během něhož budou mít všichni příležitost nekonfrontačním 

způsobem prozkoumat i své vlastní postoje. Jen tak nebude docházet k obrannému utvrzování 

předsudečných postojů a pedagog dostane příležitost k pozvolné změně ve vnímání 

příslušníků odlišných skupin. Hlavním cílem je zejména rozvoj tolerantního postoje vůči 

příslušníkům cizích kultur či menšin. Člověk se nemůže zcela oprostit od svých stereotypů a 

předsudků, ale měl by se pokusit akceptovat druhé, jací jsou, a to bez negativního hodnocení.

      

     Na koordinaci přípravy i realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu je zaměřen Minimální preventivní program školy, který vychází 

z materiálu Metodický pokyn  MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j.: 20 006/ 2007-51 z 16. 10. 2007.

     Součástí Minimálního preventivního programu, který musí být realizován a zajišťován 

školním metodikem prevence, je mimo jiné i otázka prevence vzniku xenofobie a rasismu a 

dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
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     Preventivní program na předcházení rasismu a xenofobii proto musí zdůrazňovat, že 

všichni pedagogové mají zodpovědnost za tvorbu pozitivních postojů k diverzitě (různosti) a 

za zavádění a realizaci programů a projektů, které ovlivní postoje dětí a mládeže k jiným 

národnostem a rasám. Jinými slovy: Teprve konkrétní práce konkrétních lidí s dětmi může 

přinášet výsledky.

     Mezi zdařilé projekty patří projekt Férová škola, které udělilo akreditaci Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt připravila Liga lidských práv a v říjnu 2009 získaly 

certifikát první školy. Projekt zahrnuje individuální přístup a rovné příležitosti pro všechny. 

Snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dodržovat lidská práva. 

Působí na děti zdravotně postižené či jinak znevýhodněné, které pochází ze sociálně a 

kulturně odlišného prostředí. (MŠMTV. Podpora inkluzivního vzdělávání v rámci projektu 

Férová škola.)

     Férová škola44 si klade za cíl deset principů inkluzivní školy:

1. Kvalitní předškolní vzdělávání – předškolní vzdělávání je důležité, aby dítě nezůstalo 

pozadu za běžnou populací a především, aby získalo sociální dovednosti, režim a řád.

2. Aktivní výuka zohledňující potřeby jednotlivých dětí – v této fázi je důležitý 

individuální přístup k dětem, využití aktivních a motivujících výukových metod, které 

sledují výchovné cíle pro děti dosažitelné.

3. Snižování jazykového znevýhodnění – při snižování jazykového znevýhodnění je 

vhodně využít rodný jazyk dětí, psát nápisy v obou jazycích, vytvořit si slovník, využít 

pomoci asistenta, znát rodný jazyk dětí.

4. Zajištění pomůcek a mimoškolní přípravy – je nutné dítěti, které nemá doma 

podmínky na přípravu do školy zajistit vhodné prostředí. Formou může být odpolední 

doučování, školní družiny nebo kluby.

5. Znalost prostředí dětí a spolupráce s rodinou – pro spolupráci s rodinou je vhodné 

využít terénních pracovníků, asistentů pedagoga a romských asistentů, kteří jsou 

seznámeni s rodinným prostředím žáků. Pedagog se musí aktivně snažit navázat 

spolupráci s rodinným prostředím žáků, vyjít vstříc rodičům a získat jejich důvěru.

6. Podpora sebeúcty žáků a jejich sebepoznávání – sebeúcta je přirozená lidská potřeba a 

je nutné, aby dítě poznalo sebe sama jako hodnotného člověka.

7. Klima školy – snaha o odstranění předsudků a rasismu, rovný přístup ke všem žákům.

                                                
44 ČERMÁK, M., ŠPONDROVÁ, P. Férová škola nediskriminuje. Brno: Liga lidských práv, 2007.
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8. Personální politika školy – pedagogický sbor musí být neustále vzděláván v oblasti 

multikulturní výchovy, je nutné znát kulturu všech žáků.

9. Role mimoškolních aktivit – nabídka mimoškolních aktivit má za úkol rozvíjet nadání 

dětí a působit v rámci prevence patologických jevů.

10. Podpora profilace a volby povolání – podporovat systém volitelných předmětů, 

seznámit žáky s různými profesemi, pomoct při volbě povolání.

     Zdravé prostředí školy by mělo být zbaveno předsudků a diskriminace, mělo by 

respektovat nejen práva dětí, ale i pedagogického personálu. Jedinec by zde měl být 

respektován, cítit se bezpečně, vědět, kde najde pomoc a podporu ve svých problémech. Jen 

v takovém prostředí nevznikají předsudky.

3. 2  Přípravné třídy
     

      „Žáci přípravných tříd jsou jedinci různých národnostních menšin a jedinci z rodin žijících 

v sociálně znevýhodněném prostředí. Na základě výsledků šetření (Bartoňová 2005) jsme 

zjistili, že nejpočetnější skupinu tvořili žáci romského etnika“, uvádějí M. Bartoňová a M. 

Vítková45 ve svých textech k distančnímu vzdělávání.

     Podle slov odborníků stojí za horšími výsledky mnohých dětí z různých národnostních 

menšin a dětí romského etnika rozdílnost rodného a vyučujícího jazyka. Pokud děti nepochopí 

význam slova, neporozumí tak zadáním a nemohou plnit úkoly. Mnohým z nich chybí i 

některé vědomosti a dovednosti. Jedním z řešení této problematiky je zřizování přípravných 

tříd, kde se děti adaptují na nové prostředí a školní režim.

     3. 2. 1  Vznik přípravných tříd

     Na základě výsledků pokusného ověřování přípravných tříd pro děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, které probíhalo od 1.9.1997 do 30. 6. 2000, umožňuje MŠMT ČR 

pokračovat ve zřizování přípravných tříd (Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 25 484/2000-22).

     Jak uvádí E. Šotolová,46 toto řešení vyplynulo z usnesení vlády ČR č. 10 ze dne 28. dubna 

1993 k situační zprávě o problematice romské komunity. Vláda umožnila MŠMT ČR 

                                                
45BARTOŇOVÁ,M., VÍTKOVÁ,M.Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebam.Brno: Paido,2007.s.147
46 ŠOTOLOVÁ,E. Vzdělávání Romů.Praha: Grada Publishing, 2001. s.44
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realizovat opatření směřující k odstranění jazykového handicapu romských dětí, který je 

jednou z hlavních příčin neuspokojivých výsledků jejich vzdělávání.

3. 2. 2  Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní   

                     školy

     Zřizovat přípravné třídy základní školy (dále jen přípravné třídy) umožňuje základním 

školám Školský zákon č.561/2004, který uvádí:

§47 Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy 

základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou 

sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná 

jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

     Uvedený legislativní dokument také stanoví, že vzdělávací obsah přípravné třídy bude 

součástí školního vzdělávacího programu. Znamená to, že pedagogové mají za povinnost    

v rámci ŠVP pro tuto třídu stanovit vzdělávací obsah, respektive vytvořit vzdělávací 

program, jímž se budou v přípravné třídě řídit.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky (Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 25. ledna 2005).

§7 Přípravné třídy

(4) Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu (č.j. 14 132/01-22)

aktualizovaná verze (RVP PV č.j. 32 405/2004-22).

     V souladu se vzdělávacími cíli i obsahem RVP PV má podle paragrafu 7 citované 

vyhlášky probíhat i hodnocení výsledků, kterých děti na základě vzdělávání v přípravné třídě 

dosahují či nedosahují.

(6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o 

průběhu školní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené 

úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV.



49

     Podle těchto právních předpisů se tedy obsah vzdělávání v přípravné třídě řídí 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. To konstatuje také RVP 

PV. Pedagogové při tvorbě vzdělávacího programu přípravné třídy budou tedy vycházet         

z tohoto dokumentu, popř. mohou využít i dalších metodických materiálů platných pro 

předškolní vzdělávání.

3. 2. 3  Podmínky zřízení přípravné třídy základní školy

      Některé podmínky pro tuto formu vzdělávání jsou dány vyhláškou, která upravuje počty 

dětí, organizaci a časový rozsah vyučování. Zároveň je zapotřebí brát v úvahu, že přípravné 

třídy jsou součástí školního prostředí a že tedy mají od mateřských škol zpravidla odlišné 

organizační, prostorové a materiální podmínky. 

Výčtem podmínek zřízení přípravné třídy pokračují M. Bartoňová a  M. Vítková47:

 Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

 Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV 

pro první ročník (tj. v rozsahu 18 - 22 hodin).

 Délku vyučovací jednotky si učitel stanový podle stavu pozornosti či únavy dětí, na 

konci přípravné třídy by se měly děti dokázat soustředit na danou činnost asi 20 minut.

 Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících      

s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazování přestávek podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

     Všem dětem je poskytována individualizovaná péče a vzdělávání v rozsahu jejich 

individuálních možností a zajištěna dostatečná stimulace jejich rozvoje. Dětem, které to 

potřebují, je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora. Jsou uplatňovány 

speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku dětí a odpovídající pedagogické 

vedení.

     Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání mimo jiné uvádí, že při vzdělávání 

žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách základní školy je nutno zabezpečit 

odpovídající metody a formy práce, tj. takové, které odpovídají věku, potřebám, zkušenostem 

a zájmům žáků. Obdobně hovoří také Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání, který formuluje nezbytnost maximálně přizpůsobovat vzdělávání vývojovým, 

                                                
47 BARTOŃOVÁ,M., VÍTKOVÁ,M.Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebam.Brno: Paido,2007.s.146-148
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fyziologickým, kognitivním sociálním i emocionálním potřebám dětí. V případě vzdělávání 

dětí v přípravných třídách je nutno tyto požadavky také respektovat a vytvářet sociální klima i 

psychohygienické podmínky srovnatelné s těmi, jaké jsou zajišťovány v mateřských školách.

   3. 3 Sociální pedagog ve stávajícím školském systému                

     Aktualizace tzv. katalogu prací (zařazení pedagogických pracovníků) nepřineslo pro 

sociální pedagogy příznivé zprávy. Tím, že v tomto dokumentu není uvedena profese sociální 

pedagog. Ve školství mohou být sociální pedagogové vedeni jako sociální pracovníci, 

vychovatelé nebo asistenti pedagoga, případně pedagogové volného času.

     „Sociální pedagogové jako pracovníci stojící mimo školní hierarchii mohou představovat 

spojovací článek mezi školou, rodiči a dalšími institucemi včetně oddělení péče o rodinu a 

děti i oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany“, uvádějí B. Kraus a V. 

Poláčková48 ve své publikaci Člověk – prostředí – výchova. Z toho vyplývá, že sociální 

pedagog může dětem i dospívajícím poskytnout specifickou formu pomoci v různých 

oblastech a stát se kompetentní vykonavatelem sociálně pedagogických úkolů školy.

Roli sociálního pedagoga ve škole lze podle V. Poláčkové49 nastínit takto:

 jako pomocníka a „obhájce“ žáka (jeho práv a důstojnosti),

 jako mediátora v konfliktech se žáky a rodiči,

 jako koordinátora s veřejnou správou,

 jako iniciátora spolupráce s místními výchovně vzdělávacími institucemi,

 jako organizátora volnočasových projektů a aktivit.

          3. 3. 1 Asistent  pedagoga

     Asistenti pedagoga se stávají realitou dnešních škol. Asistent pedagoga50 je definován jako 

pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

změně některých zákonů. Pozici asistenta upravují právní předpisy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy.

                                                
48 KRAUS, B., POLÁČKOVÁ. V., ET.AL. Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky.Brno: 
Paido, 2001. s. 192
49 Tamtéž, s. 192
50

Předpis č. 563/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 190, ze dne 10.11.2004
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     Náplň práce asistenta pedagoga stanovuje ředitel školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Hlavní činností asistenta pedagoga je:

 pedagogická asistence učitelům při výuce, 

 pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí, 

 zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole,

 pomoc žákům při přípravě na vyučování, 

 pomoc při mimotřídních a mimoškolních činnostech,

 spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči žáků a s komunitou v místě školy. 

     O souhlas s ustanovením funkce asistenta pedagoga požádá ředitel školy od 1. 1. 2001 

orgán kraje v přenesené působnosti. V žádosti uvede: 

 název a adresu školy, počet žáků a tříd celkem;

 počet žáků ze zvýhodňujícího sociokulturního prostředí;

 jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a dosažené vzdělání asistenta;

 zařazení asistenta pedagoga do platové třídy.

     Asistent pedagoga získá odbornou kvalifikaci studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, dále pak v oborech vzdělávání zaměřených na 

přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku (viz. Sbírka zákonů, Předpis č. 

561/2004, § 20).

     Předpokladem pro výkon funkce asistenta pedagoga jsou především osobnostní kvality, 

kladný vztah k dětem a zájem o práci s nimi, přiměřená úroveň komunikačních schopností a 

jednání, schopnost vlastního tvůrčího projevu a dobrá znalost českého i romského jazyka 

(romský pedagogický asistent), dále pak musí splňovat předepsané kvalifikační požadavky. 

Výčtem předepsaných kvalifikačních požadavků pokračuje E. Šotolová51 :

 musí být starší osmnácti let;

 mít minimálně dokončené základní vzdělání;

 být trestně bezúhonný;

                                                
51 ŠOTOLOVÁ,E. Vzdělávání Romů.Praha: Grada Publishing, 2001. s.48
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 absolvovat čtyřicet neslechových hodin a úspěšně absolvovat akreditovaný kurz 

pedagogického minima v délce deset dní (80 výukových hodin).

     Z praxe lze doložit, že ne vždy bylo přijímání asistentů pedagoga (romských asistentů 

pedagoga) bez problémů. Mezi pedagogickými pracovníky byla tato nová funkce přijímána 

s různými rozpaky. Někteří se bránili tuto funkci přijmout. Přítomnost asistenta při vyučování 

je zpočátku spíše znervózňovala, vnímali ho jako „narušitele výuky“, pro někoho byla tato 

funkce zbytečná. V současné době jsou v ČR základní školy, kde pracuje více asistentů a 

výsledky jejich práce lze hodnotit.

     Na svém pracovišti v základní škole jsem se setkávala s protichůdnými názory na funkci 

asistenta pedagoga. Pokud jsem mohla vypozorovat, tak mezi prvním oceněním této funkce 

byla pomoc při komunikaci s rodiči žáků. Časem stále více pedagogů začalo organizovat 

výuku tak, aby mohli využít schopností asistenta pedagoga. Dnes na naší škole funguje 

skutečná partnerská spolupráce mezi pedagogem a asistentem pedagoga nejen během 

vyučování, ale i při organizování mimoškolních aktivit. 

    3. 4 Podpora smysluplného trávení volného času

     Nabídka volnočasových (mimoškolních) aktivit žákům jiného etnického původu pomáhá 

nejen jejich začleňování do kolektivu, ale i rychlejšímu osvojení češtiny při neformální 

komunikaci. Během mimoškolních aktivit je řízení dětských kolektivů volnější, spíše 

nedirektivní s využitím přirozené autority vedoucího. Pedagogická práce respektuje nejenom 

obecné pedagogické zásady, ale i specifické pedagogické požadavky pro výchovu mimo 

vyučování. Podle J. Pávkové52 jde zejména o požadavky dobrovolnosti, zajímavosti, 

dostupnosti, variability a citlivosti. 

     Činnost ve volném čase je přirozenou součástí života všech dětí a mladých lidí. Kvalita 

této činnosti však výrazně závisí na podmínkách, v jakých se uskutečňuje a zejména na její 

organizaci. Volnočasové aktivity jsou nabízeny dětem ve školách i mimoškolních zařízeních 

(například Domy dětí a mládeže, Integrovaná centra volnočasových aktivit nebo Domy 

volnočasových aktivit).

     Hlavní náplň volnočasových aktivit tvoří široká nabídka:

                                                
52 PÁVKOVÁ,J., A KOL. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. s. 48
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 celoročních zájmových kroužků a kurzů pro děti i dospělé; 

 organizace kulturních akcí a udržování tradičních lidových slavností; 

 činnosti zaměřené podporu jazykových a komunikačních kompetencí;

 aktivity organizované v době školních prázdnin (letní prázdninové tábory, zimní 

pobyty na horách, tvořivé dílny apod.);

 činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a 

přípravu na vyučování jsou výčtem činností školní družiny a školního klubu základní 

školy.

     Mimoškolní aktivity spočívají také v zajištění doučování a domácí přípravy tam, kde pro 

to doma nejsou vhodné podmínky. Vytvářejí prostor k tvořivosti a vzájemnému setkávání dětí 

a dospělých z různého kulturního i sociálního prostředí, k začleňování dětí z majority i 

minorit do multietnického prostředí. 

     „Vedle školní výuky jsou zájmy dítěte důležitým zdrojem pro směrování k profesní 

orientaci. Oblast, v níž dítě zažívá úspěchy, pocit uspokojení a která je podporována jeho 

okolím, se může stát bodem, k němuž může upínat své budoucí plány“, říkají ve své publikaci 

Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy R. Šikulová, E. Mrázová a 

I.Wedlichová53.

     Podporujme příležitostné vzájemné návštěvy mezi dětmi pocházejícími z odlišných 

prostředí. Následně si můžeme o návštěvách s žáky neformálně pohovořit. Otázat se jak 

strávili volný čas, co zajímavého dělali nebo viděli, s kým se setkali apod. Problém může 

nastat u dětí žijících v azylových zařízeních či v bytech pro sociálně velmi slabé a případná 

prezentace podmínek, v nichž tito žáci žijí, by mohla, s ohledem na snahu o zvýšení jejich 

prestiže v kolektivu, působit kontraproduktivně. V takovém případě je možné připravit pro 

děti společné zábavné volnočasové aktivity, s jejichž přípravou mohou pomoci rodiče, na 

neutrální půdě (parky, hřiště, les, škola apod.). 

         3. 4. 1 Spolupráce školy s neziskovými organizacemi

     Pomoc se vzdělávacími a volnočasovými projekty, zaměřenými na začleňování minorit a 

zvyšování tolerance majority je kombinací užší spolupráce různých státních i nestátních 

                                                
53 ŠIKULOVÁ, R., MRÁZOVÁ, E., WEDLICHOVÁ, I. Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní 
dráhy. Most: Nakladatelství Hněvín, 2007. s.7
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organizací54 se školou a rodiči. J. Pávková55 upozorňuje na skutečnost, že s dětmi a mládeží 

pracují také občanská sdružení různého zaměření, které si kladou různé cíle vzdělávacího, 

rekreačního nebo výchovného zaměření. Na jejich podporu jsou každoročně vypisovány 

projekty na podporu a ochranu mládeže MŠMT ČR, v jejichž rámci se mohu sdružení ucházet 

o granty finančně podporující jejich konkrétní aktivity.

Nevládní nezisková organizace

     Nevládní nezisková organizace nebo nestátní nezisková organizace někdy označovaná 

podle anglické zkratky jako NGO (Non-Governmental Organization) je organizace zabývající 

se obecně prospěšnou činností, avšak nezřizovaná státem a na státu nezávislá.

Nevládní neziskové organizace (dále jen NNO) v České Republice jsou:

 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 

 obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., 

 nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb. 

 církevní právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. 

     NNO často kritizují nedostatky a pochybení státu či jeho zákonodárné a výkonné moci, 

ovšem z principu nezávislosti neusilují o politické funkce.

V ČR jsou to nejčastěji ekologické organizace (například Greenpeace, Hnutí Duha, Děti 

Země, Brontosaurus), lidskoprávní organizace (například česká pobočka Amnesty 

International, Liga lidských práv) a také organizace starající se o potřebné, mentálně 

postižené atd.

     Financování NNO provádí stát formou různých dotací, grantů či programů např. 

protidrogová prevence apod. Dále  získávají finanční prostředky od sponzorů. 

Občanské sdružení 

     Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové 

organizace v polistopadovém režimu v České republice. Činnost občanských sdružení je 

upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Účelem sdružení může být buď 

                                                
54 Databázi všech neziskových organizací najdete na internetovém portálu www.neziskovky.cz
55 PÁVKOVÁ,J., A KOL. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. s. 149
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sdílení společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod. – někdy též nazývány 

jako vzájemně prospěšná sdružení) nebo nějaká obecně prospěšná činnost (poskytování 

sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.). Občanské sdružení vzniká 

registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Členy sdružení mohou být fyzické i právnické 

osoby. Občanské sdružení může vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdružení, případný 

zisk musí být použit na dosahování cílů sdružení. 

Školní rok společně – krok dopředu 

     Pokud mají školy a nestátní neziskové organizace zájem pracovat společně, stávají se 

z nich partneři, kteří mají společný zájem, společný cíl, mají společnou zodpovědnost,  

společně se snaží podporovat vzdělání, talent a budoucí profesi dětí. Společným výsledkem 

této spolupráce 

     Výsledkem spolupráce školy s NNO lze vidět například v tom, že neziskové organizace 

přináší do škol inovaci a kvalitu. Podporují změnu školní kultury a klimatu a pomáhají 

školám při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů a programů. Umožňují dětem uspokojovat 

zájmy a potřeby prostřednictvím zajímavých aktivit týkajících se například přírody a 

ekologie, multikulturní výchovy apod.

     V současné době mohou školy využít nabídek různých státních i nestátních organizací, 

nadací či občanských neziskových sdružení, jejichž aktivity směřují k podpoře vytváření 

multikulturní společnosti. Ať už se jedná o Český helsinský výbor, České centrum pro 

prevenci a  řešení  konfliktů, Středisko výchovy k lidským právům, Multikulturní centrum 

v Praze, Nadace Open Society Fund,  Nadace Tolerance, Nadace Nová škola, Nadace  Mosty,  

Step  by  Step, Muzeum  romské  kultury,  Vzdělávací  a  kulturní středisko Židovského 

muzea, Letní  škola tolerance, Hnutí občanské solidarity a tolerance, Projekty  „Otevřená  

škola“,  „Škola  pro všechny“, „Krok za krokem“ a mnohé jiné.

Příklad z praxe:

Komunitní centrum DUHOVKA

     Základní škola, ve které pracuji, velmi úspěšně spolupracuje od roku 2007 s Komunitním 

centrem Duhovka, které nabízí své aktivity každý den od 12 - 17 hodin. Navštěvují ho 

převážně žáci naší školy, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 
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Komunitní centrum DUHOVKA nabízí dětem a mládeži smysluplné trávení volného času:

 Činnosti centra jsou rozděleny do několika dílen (výtvarná, hudební, pohybová, 

ekologická, společenská, klub stolních her, klub poškolák).

 Přirozenou muzikálnost a cit pro rytmus rozvíjejí taneční skupiny tančící HIP-HOP, 

romské, klasické a latinskoamerické tance.

 Centrum se podílí na organizování příměstského tábora, exkurzí, vystoupení k různým 

příležitostem. Při těchto akcích žáci navštěvují kulturní, historické památky a zajímavá 

místa našeho okolí a zúčastňují se sportovních akcí.

Webové stránky občanského sdružení:

http://www.duhovka.cz

     3. 5 Problematika profesní orientace

          3. 5. 1 Volba vzdělávací dráhy a profesní orientace žáka

     Co je to vlastně „volba povolání“? U žáků základních škol se nejedná ještě o konečné 

rozhodnutí typu „čím přesně budu“. Jde spíše o výběr oblasti, ve které by se jednou chtěl 

pracovně uplatnit. Jde o výběr studijního či učebního oboru, který bude v souladu s jeho 

zájmy i schopnostmi. Takové rozhodnutí je velice složité a domnívám se, že jeho úspěšnost je 

do značné míry ovlivněna i přístupem celé společnosti k významu a hodnotám práce jako 

takové. Většina majoritních rodin vychovává své děti na základě přísloví „bez práce nejsou 

koláče“. Děti berou své budoucí pracovní zařazení, bez ohledu na to, zda vědí, čím by chtěli 

být jako samozřejmost a asi nikdo z nich nepřemýšlí o tom, že by chtěl být nezaměstnaný a žít 

ze sociálních dávek. 

     Děti z minoritní společnosti mají stejná práva a možnosti studovat jako děti z majoritní 

společnosti. Přemýšlejí o své budoucnosti, nezávislosti, mají svůj životní cíl. Proč mají 

problémy se zařazením na trhu práce? Důvodů existuje je jistě více, avšak hlavní problém 

může být v nedostatečném vzdělání. Je realitou, že velká část romských dětí disponuje 

nízkým vzdělanostním standardem, což má za následek vysokou míru nezaměstnanosti. 

     Na počátku dospívání má ještě málokdo vyhraněné zájmy a málokdo ví, co by ho vlastně 

v životě bavilo. Rozhodnutí o budoucím povolání je tedy velice náročné a ovlivňuje jej 
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mnoho různých vlivů. R. Šikulová, E. Mrázová a I.Wedlichová56 považují profesní orientaci 

za dlouhodobý pedagogický proces, který je ovlivňován řadou různých faktorů. Tyto faktory 

můžeme rozdělit do tří základních skupin:

1. faktory individuální zahrnují vlohy, schopnosti, vlastnosti a zájmy žáka, zároveň 

také jeho zkušenosti a osobní hodnoty. Část z nich je vrozená a část žák získává 

v interakci s prostředím, v němž žije.

2. faktory sociální jsou tvořeny nejbližším okolím jedince. Rodina, učitelé, přátelé a 

vrstevníci si vytvářejí vůči danému žákovi očekávání, kterým on chce dostát, aby 

zachoval dosavadní vztahy. Do těchto očekávání se promítají nejen charakteristiky 

konkrétního žáka, ale také charakteristiky člověka, který tato očekávání vytváří.

3. faktory kulturní představují působení hodnot, norem a kulturních vzorců širokého 

okolí, ve kterém žák žije.

     Málokdy se na základní škole setkáme s žákem, který přesně ví, čím by chtěl 

v budoucnosti být, ale i takový se objeví. Jsou to však spíše ojedinělé případy, ostatní žáci 

často tápou, někteří se spoléhají, že za ně rozhodnou rodiče, jiní se přihlásí na školu podle 

toho, kam jde jejich nejlepší kamarád apod. „Jaide“ (1961) rozlišuje 3 typy volby povolání 

(podle Nickela, 1975 in Langmeier, 2006)57:

 Typ A řídí svou volbu v podstatě podle přání a rozhodnutí rodičů nebo jiných 

významných dospělých, popřípadě podle víceméně nahodilých vnějších 

skutečností, bez zřetele na vlastní zájmy a sklony. Zde lze sotva mluvit o 

„volbě povolání“, protože pasivní podřízení je převažující. 

 Typ B představuje střední pozici. Dospívající mají určitá přání, která se týkají 

budoucího povolání, avšak jejich představy jsou nejasné a nepevné, určují 

spíše jen obecnou širokou orientaci, nejsou cíleny na určité konkrétní povolání. 

To je pak nakonec voleno pod vlivem různě silného tlaku z okolí.

 Typ C naopak řídí svou volbu podle osobního plánu založeného na cílech 

vlastního života, často dlouho předem promýšlených. Tito jedinci jsou 

zpravidla iniciativní, rozhodní, cílevědomí, se silnými seberealizačními 

tendencemi.

                                                
56 ŠIKULOVÁ, R., MRÁZOVÁ, E., WEDLICHOVÁ, I. Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní 
dráhy. Most: Nakladatelství Hněvín, 2007. s.7
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     Skutečnost, že právě typ B je nejčastěji zastoupen (asi v 50 %) – a to jak u dospívajících, 

kteří přecházejí ze základní školy na střední odborná učiliště, tak u těch, kteří jdou studovat –

ukazuje na důležitost poradenské pomoci, zejména když přihlížíme k vysoce specializované 

práci v současné průmyslové rozvinuté společnosti.“ Taková pomoc by neměla vycházet jen 

z řad rodinných příslušníků popřípadě známých a přátel. Kvalitní pomoc při volbě povolání 

by měla poskytovat také základní škola. Tím spíše, jedná-li se o žáky s kulturní odlišností.

     Tito žáci mají při volbě povolání složitější pozici. Zejména pak romské děti, jejichž rodiče 

ve většině případů nejsou díky své nízké kvalifikaci schopni posoudit, jaká škola by byla pro 

jejich dítě nejlepší. Nechávají tuto volbu výhradně na něm, a pokud poskytují nějaké rady a 

doporučení, vycházejí z důvodů, které nejsou pro volbu povolání až tak relevantní. Romské 

děti často nemají ve své rodině žádné pozitivní vzory. Pokud většina dospělých příslušníků 

v rodině je nezaměstnaná a celkem „obstojně“ žije ze sociálních dávek a dítě se nesetkává 

s nikým, kdo by pracoval a „měl se lépe“, je téměř jasné, že nenajde vlastní motivaci na 

zaběhnutém způsobu života něco měnit. A bez určité vnitřní motivace je studium na střední 

škole, či učilišti téměř nemožné. 

     V některých případech romští rodiče dokonce svým dětem v dalším studiu záměrně 

zabraňují. „Důvody bývají různé: aby se jim dítě neodcizilo, nechtějí dát také děti do učiliště 

mimo město, ve kterém žijí – většinou ze strachu, aby se dítěti něco nepřihodilo při dojíždění, 

nechtějí své děti nechat bydlet na internátě. Dívky pak nedávají do učení z praktických 

důvodů, neboť chtějí, aby dcera pomáhala matce s mladšími dětmi.“58

          3. 5. 2 Úloha školy při výběru vzdělávací a profesní dráhy žáků 

     
     Současný trend poradenství pro volbu povolání jednoznačně přesouvá těžiště této práce do 

základních škol. Úkolem školy je vytvořit dostatečný (zejména časový) prostor pro realizaci 

smysluplných programů a úzkou spolupráci s vnějšími poradenskými odborníky a institucemi.

     Odborníci ve školách: 

     Klíčovým poradenským subjektem, na který se žáci základních škol v otázkách volby 

povolání obracejí nejvíce, je osoba výchovného poradce (srov. NÚOV 2003, s. 26 - 31). Žáci 

se na něj obracejí především s žádostmi o informace o dalších možnostech studia, testování 

zájmů a schopností, příp. doporučení vhodného studijního oboru a povolání. Výchovný 

                                                
58 SOCIOKLUB. Romové v České republice. 1. vyd. Praha: Sociopress, 1999. s. 340
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poradce je vyškoleným odborníkem, který poskytuje informace o nabídce středních škol a 

středních odborných učilišť o perspektivním uplatnění absolventů těchto škol, poskytuje 

služby v oblasti řešení přihlášek na tato zařízení, spolupracuje s pedagogicko-

psychologickými poradnami, poradenskými centry pro volbu povolání (IPS), speciálně 

pedagogickými centry a středisky výchovné péče. Výchovný poradce na školách je ale 

současně učitelem, který je vytížen vlastní výukou a na podrobnou poradenskou, konzultační 

a výchovnou práci mu často nezbývá mnoho prostoru. 

     Na kariérovém poradenství se na některých školách podílí spolu s výchovným poradcem i 

školní psycholog. Bývá spolutvůrcem školního programu pro podporu volby profese, vytváří 

a aplikuje programy profesní orientace pro individuální i skupinové využití. Provádí také 

pedagogicko- psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků. Školní 

psycholog disponuje nejen potřebnými odbornými znalostmi, ale zpravidla má větší časovou 

kapacitu pro řešení problémů jednotlivých žáků, protože není zatížen výukou. 

     Důležité je, aby oba subjekty měly jasně rozděleny kompetence a jejich práce byla 

vzájemně harmonizována. Významná je jejich úloha zejména při řešení problémů dětí 

sociálně znevýhodněných, prospěchově slabých a dětí etnických minorit.

    Vyučovací předměty zaměřené na profesní orientaci:

    V současnosti vzdělávání na většině základních škol probíhá v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem (dále jen RVP), který si základní školy implementovaly do vlastních 

Školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). Jedním z hlavních cílů RVP je „pomáhat 

žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci.“ (RVP, 2007 s. 13) Příprava na budoucí povolání je zahrnuta ve vzdělávací oblasti 

Svět práce a její realizace je doporučena od 7. ročníku základní školy výše. Žáci by se 

v tomto období měli seznámit s různými druhy povolání, různými typy pracovišť. Značná část 

výuky se také zaměřuje na sebepoznání a objektivní sebehodnocení. Učitelé by měli výuku 

směřovat k tomu, aby každý žák dokázal objektivně zhodnotit své možnosti v souladu se 

svými zájmy. Ve výuce je též vhodné využívat informace z Úřadu práce a seznámit žáky 

s různými druhy poradenských služeb pro volbu povolání. Některé základní školy oblast světa 

práce ve svých ŠVP zahrnují do výuky občanské nauky, jiné školy vyučují zejména v 8. a 9. 

ročníku samotný předmět člověk a svět práce. 
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    Některé koncepce a materiály pro práci s žáky:

     Perspektivně lze velmi výraznou a důležitou pomoc v tomto směru očekávat ze strany 

školy v nabídce projektů profesní motivace. Hlavním cílem každého takového projektu by 

mělo být sestavení komplexního programu, který nabídne žákům a jejich rodičům motivační 

iniciativy a metodiku přispívající k podnícení zájmu o získání středního a vyššího vzdělání. 

(podrobněji viz.59). 

     Pracovníci ve školách pověřeni podporou žáků v jejich volbě další vzdělávací cesty 

využívají některé oficiální materiály určené k výchově pro volbu povolání. Materiál s názvem 

VOLBA/Volba povolání, který je distribuován v České republice od roku 1999 (Kolektiv 

1999, 2001), zdařile vystihuje podstatu a základní prvky výchovy žáků k volbě povolání 

v celé její šíři. Autoři navrhli realizovat výuku v devíti tématických okruzích: sebepoznání, 

rozhodování, akční plánování, možnosti absolventa základní školy, informační základna 

pro volbu povolání, orientace v důležitých profesních informacích, rovnost příležitosti na 

trhu práce, adaptace na životní změny, svět práce a dospělosti.  

     Podle V. Horské a H. Zemánkové60 je náplň jednotlivých okruhů velmi inspirativní i pro 

paralelní působení všech učitelů podle možností a podmínek ve vlastní výuce s využitím 

tradičních metod i nestandardních přístupů (projektové metody, práce ve skupinách, 

brainstorming, tvorba životních scénářů, dramatizace, inscenační metody, pozitivní motivace 

a plánování vlastních cílů, besedy s přizvanými odborníky, odborné exkurze, testy 

k sebepoznání apod.). Dále se předpokládá stálá spolupráce s dalšími činiteli – výchovnými 

poradci, případně školními psychology. Součástí materiálu jsou dotazníky a podněty pro 

sebereflexi žáků, dále pak náměty na hry a cvičení, které podporují rozvoj kompetencí 

v jednotlivých oblastech.

    Je zřejmé, že zmíněný materiál může být vhodným základem také pro práci s dětmi 

z minoritní společnosti za následujících podmínek:

 individuálně žákům pomáhat v sebereflexi;

 informační základnu pro volbu povolání zaměřit na školy/povolání reflektující 

specifika této skupiny;

 posílit složku „Rovné příležitosti na trhu práce“;
                                                
59 Leonardo da Vinci. Profesné motivace, výcvik mladých Romů a jejich zařazení na trhu práce(TRAINGYP).
[on-line 2003-12-12]. [cit. 2010-11-13]. Dostupné na www: http://www.leonardo.euweb.cz/main.htm
60 HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ, H., a kol. Volba – příručka pro učitele.Most: Hněvín, 2001. s. 22 – 29.
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 zaměřit se na poznání kulturních a rodových tradic volby řemesel apod.

     Spolupráce škol s vnějšími subjekty:

     Pro usnadnění volby studijní/profesní cesty dětí s kulturní odlišností je bezesporu užitečné, 

aby školy úzce spolupracovaly s mnohými vnějšími školskými i neškolskými institucemi: 

psychologickými poradnami, informačními a poradenskými centry, úřady práce, jinými 

školami, výrobními podniky apod.

     Spolupráce škol s rodinami:

     Nejvýznamnějším faktorem v okamžiku vlastního rozhodování žáků o dalším vzdělávání 

či profesi jsou rodiče. Rodina klade základy formování osobnosti, svým dlouhodobým 

působením má pochopitelně rozhodující vliv. Je třeba upozornit na skutečnost, že dospívající 

v mnoha případech přizpůsobují při volbě povolání sugestivním přáním rodičů, kteří podléhají 

nekritickým představám o schopnostech svých dětí, chtějí pochopitelně pro své děti relativně 

nejlepší existenční podmínky. „Zde je spolupráce se školou, jednotlivými učiteli, případně 

výchovným poradcem a psychologem velmi žádoucí“, říká Z. Friedmann61 a dále pokračuje: 

„…vzájemný dialog, který směřuje ke sblížení názorů a k realizaci společného postupu může 

přinést velmi efektivní výsledky.

          3. 5. 3 Specifika práce s romskými žáky při volbě povolání

     Romská menšina je znevýhodněna mnohými společenskými mechanismy. Při její integraci 

do většinové společnosti a potřebném sociálním vzestupu hraje otázka vzdělání klíčovou roli. 

Romským žákům škola samozřejmě nabízí stejnou pomoc a poradenství jako žákům 

z většinové společnosti. Přesto je jejich rozhodovací pozice od počátku složitější. Romským 

žákům často chybí pomoc a motivace vycházející z rodiny. Dá se říci, že veškerá pomoc při 

rozhodování leží na bedrech příslušné základní školy. To by si měli učitelé uvědomit a 

věnovat žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí speciální pozornost. 

     Nejtěžším úkolem v této oblasti bude vzbudit pozitivní motivaci k dalšímu studiu. Zvýšená 

motivace dětí z minoritního prostředí ke studiu by se měla objevovat již v nižších ročnících. 

                                                
61 FRIEDMANN, Z. Profesní orientace jako edukační problém. [cit. 2011-02-27]. Dostupné na www: 
http://www.ped.muni.cz/wtech/elearning/Profesni_orientace.pdf
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S dětmi bychom měli mluvit o tom, proč je pro ně škola důležitá. Romské děti často 

nedokážou zaujmout vlastní postoj k tomu, v čem jsou ve škole dobré a jak to mohou využít

v navazujícím studiu. Romové žijí pro dnešek, jejich jednání vychází z uspokojování 

aktuálních potřeb. Jednání, které jim může přinést výhody až za dlouhou dobu, vlastně 

odporuje jejich přirozenosti. Vedle toho v romské komunitě chybí pozitivní vzory lidí, kterým 

vzdělání přineslo nějaké výhody. Někdy se může učitelům zdát, že vzbudit pozitivní vztah 

Romů ke vzdělání je téměř nemožné. Neměli by však nikdy po prvních, ale ani po 

opakujících se neúspěších svou snahu vzdávat. 

     Bohužel se může stát, že i když romské dítě úspěšně projde základní školou, na střední 

škole či učilišti totálně selže. Důvody mohou být různé. Styl výuky na středních školách a 

učilištích je značně odlišný od základní školy. Na děti jsou kladeny větší nároky, domácí 

příprava je náročnější a je zapotřebí určitá vnitřní disciplína. Od středoškoláků a učňů se 

očekává určitá samostatnost a jedná se s nimi více jako s dospělými. Na středních školách a 

učilištích není běžnou praxí zaměstnávat pedagogické asistenty či zřizovat jiná pozitivní 

opatření. Dále mnoho romských dětí navštěvuje segregované základní školy. Děti z těchto 

škol se obtížněji adaptují na škole vyššího stupně. Nejsou zvyklé na kolektiv neromských dětí 

a nejsou připravené na zvýšené nároky. Odcházejí pak předčasně, protože se jim nedaří.
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II. EMPIRICKÁ  ČÁST
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4. Vliv sociálně pedagogické práce na další vzdělávání 
romských žáků

     4. 1 Charakteristika zkoumaného problému

     V předchozích kapitolách jsem se zabývala teoretickým rámcem otázky sociálně 

pedagogické práce s minoritami. Následující kapitolu lze nazvat empirickou sondou do 

problematiky dalšího vzdělávání a volby povolání romských žáků. Na základě kvalitativního 

a kvantitativního šetření se pokusím pochopit situaci romských žáků, kteří dokončují své 

vzdělání na základní škole v Obrnicích a připravují se na další studijní cestu životem. Zároveň 

se pokusím vymezit oblast největšího vlivu na žákovo konečné rozhodnutí při výběru profese, 

která ovlivní jeho budoucnost. Zajímám se též o to, jak svoji roli při volbě povolání vidí 

rodiče těchto žáků. Jsem přesvědčena, že rodina a škola jsou zásadní instituce, které sehrávají 

při volbě povolání rozhodující roli. Je zřejmé, že rodiče nejsou vždy adekvátně informováni o 

tom, jak dětem pomáhat a připravit je na volbu povolání a z tohoto důvodu je zvláště důležitá 

systematická podpora žáků ze strany školy. Sociálně pedagogické aktivity jsou jednou 

z možností školy, jak u žáků vzbudit pozitivní motivaci k dalšímu studiu. Zvýšená pozornost 

by měla být věnována především žákům s minoritním postavením, jejichž rozhodování je 

oproti vrstevníkům obtížnější, neboť je ztíženo celou řadou překážek a omezení.

     4. 1. 1 O lokalitě Obrnice

     Obec Obrnice se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří necelé tři kilometry 

od města Most. Ve správním obvodu má obce České Zlatníky, Chanov a Obrnice.

Původní obec tvořily statky a chalupy rolníků, obyvatelstvo bylo z větší části německé. 

Rozvoj hornictví na Mostecku způsobil příliv obyvatel i do Obrnic. Vznikající cihelny 

zaměstnávaly velký počet přistěhovalých, většinou již českých dělníků. V 70.letech zde bylo 

vybudováno velké sídliště a do něj byly přesunuty rodiny z Mostu a okolních vesnic 

zaniklých v důsledku těžby.

     V obci žije přibližně 2 500 obyvatel, podle kvalifikovaného odhadu činí podíl Romů více 

než 1 000 osob. Na zvyšujícím se počtu romských obyvatel obce se výrazně podílí realitní 

kanceláře, které levně vykupují byty od odcházející mladé generace majority a do těchto bytů 

stěhují nepohodlné nájemníky z jiných měst.
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     V obci jsou definovány dvě sídlištní sociálně vyloučené lokality, oddělené objektem 

základní školy, mateřské školy a služebnou Policie ČR. Hovorově se tyto lokality označují 

jako Malé a Velké sídliště. Obě panelová sídliště tvoří s původní zástavbou rodinných domů 

funkční celek. Mezi nejpalčivější problémy patří nezaměstnanost, zadluženost a problémy na 

úrovni občanského soužití – rušení nočního klidu, ničení veřejného majetku a krádeže.       

V Obrnicích  nejsou identifikované snahy o vyvolání veřejné rasové nesnášenlivosti, k čemuž 

výrazně přispívá i vedení obce – realizovaná opatření vedou k posílení společného soužití 

majority a minority.

     Obec má zpracovanou „Základní strategii plánu sociálního začlenění vyloučených 

romských lokalit/komunit a sociálně vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel" (viz. 

příloha č. 7) a aktivně hledá řešení přinášející zlepšení situaci v obci.

    Jedním z cílů spolupráce Obrnic s Agenturou pro sociální začleňování v romských 

lokalitách je posílení neziskového sektoru v obci, rozvoj terénních sociálních služeb 

zaměřených na jednotlivce i celé rodiny a vytvoření dostatečné kapacity volnočasových 

aktivit pro děti a mládež (více viz.62).

          4. 1. 2   Základní škola Obrnice

      Základní škola v Obrnicích je základní školou poskytující vzdělání 320 žákům 

v programu Základní škola. Při zpracování tématických plánů vycházejí učitelé ze Školního 

vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ zpracovaného podle RVP ZV 22. 6. 2007.

     Ve škole je zřízena od školního roku 2008/2009 Školní žákovská rada (dále jen ŠŽR), 

která je poradním orgánem ředitele školy. Je nezávislým orgánem žáků školy složeným ze 

zástupců jednotlivých tříd. ŠŽR projednává s ředitelem školy návrhy na změny a opatření ke 

zkvalitnění činnosti školy.  

     Škola poskytuje poradenské služby prostřednictvím výchovného poradce, metodika 

prevence, vedení školy, třídních učitelů, asistenta pedagoga, dvou speciálních pedagogů a 

dalších pedagogických pracovníků. Spolupracuje se speciálními poradenskými centry, s PPP 

v Mostě, se Střediskem výchovné péče, se střediskem Dyáda, se střediskem Mosty. 

Poradenství je určeno žákům v oblasti učebních postupů a stylů, při školní neúspěšnosti, 

v oblasti kariérového poradenství a v oblasti šikany.

                                                
62 http://www.socialni-zaclenovani.cz/o-lokalite-obrnice
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     Základní škola velmi úspěšně spolupracuje od roku 2007 s Komunitním centrem Duhovka, 

které nabízí své aktivity každý den od 12 - 17 hodin. Navštěvují ho převážně žáci, kteří 

pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

     Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. Například:

  „Podnikání krok za krokem na základní škole“ – žáci se seznámili s problematikou 

podnikání, vytvořili pracovní sešit popisující založení fiktivní firmy;

 „Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a 

žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009“ – doučování, zapojení žáků do 

volnočasových aktivit, asistent pedagoga, spolupráce s Duhovkou;

 „Šikovné ruce“ – projekt se zaměřil na žáky prvního stupně ze sociálně vyloučeného 

prostředí romské komunity v Obrnicích. Mimoškolní aktivita je zaměřena na rozvoj 

manuální zručnosti u dětí;

 „Uvědomělá volba“ – Job klub pomáhal vycházejícím romským žákům při volbě 

povolání, umožnil návštěvu středních odborných škol v našem regionu.  

   Skutečnost, že je potřeba pracovat již s druhou generací žáků, která je vychovávána 

v prostředí, kde ani jeden z rodičů nemá udržitelné zaměstnání, často vede tuto cílovou 

skupinu k přijímání života bez práce a závislost na dávkách státní sociální podpory jako 

běžnou normu. V důsledku této skutečnosti dochází v této lokalitě k nárůstu sociálně 

patologických jevů i komplikacím v oblasti multikulturního života obyvatelstva. 

     Cílem projektu je pracovat zejména s mladou romskou populací – žáků v posledních 

ročnících základní školy a motivovat je ke správné volbě jejich budoucího povolání i jejich 

rodiče s cílem změny postoje k volbě povolání jejich dětí. Na základě dlouholetého sledování 

absolventů této školy je stále citelný rozpor.

     Téměř 100% žáků podává každoročně přihlášku na navazující studium, ale velká část 

romských žáků studium velmi brzy opouští a po vzoru svých rodičů čerpají dávky státní 

sociální podpory. Jsou pak často zaměstnáni na nekvalifikovaných pracovních místech, a 

tudíž nejsou motivováni tuto svoji životní situaci pozitivně změnit.
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Tabulka č. 1

Úspěšnost absolventů školy :

Školní rok Vycházející 
žáci celkem

Vycházející
z 9.roč

Vycházející 
z nižších 
ročníků

Umístění SŠ, SOŠ Prodloužení 
povinné školní 

docházky

Nepokračují ve 
vzdělávání 

(včetně §38 ŠZ)

2007/2008 41 28 13 32 4 5
2008/2009 47 28 19 31 5 11
2009/2010 39 30 9 34 0 5

Žáci se hlásí převážně do těchto škol: SŠ gastronomie a služeb Most , SŠ technická Most       
– Velebudice, SOŠ Meziboří,  VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická Most, SŠ diplomacie 
a veřejné správy Most, SPŠ Most.

          4. 1. 3 Vzájemná spolupráce zastupitelů obce Obrnice a Základní školy Obrnice

     Spolupráce školy se zastupitelstvem obce je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. V tomto 

volebním období se nové zastupitelstvo rozhodlo vzájemnou spolupráci ještě více prohloubit. 

Dne 18. 11. 2010 proto byla ustanovena Komise sociální a pro vzdělávání dětí a mládeže.

Komise má pět členů, mezi které patřím i já. Scházíme se každý měsíc.

Úkolem komise je:

 pomoc vycházejícím žákům při výběru povolání - dny otevřených dveří na SŠ, SOU, 

různé exkurze, besedy na ÚP apod.,

 úzká spolupráce ZŠ a MŠ – vzájemné návštěvy s výukovým programem, 

 podpora zájmové činnosti - pěvecká soutěž, recitační soutěž, taneční soutěž, 

 společné organizování různých oslav – MDD, Den matek, Den učitelů, Akademie 

školy, rozloučení s vycházejícími žáky,

 organizace výchovných přednášek pro rodiče a děti

 vědomostní soutěže a olympiády, 

 ekologické akce – Den Země, zapojení se do celostátní soutěže o nejlépe vytvořený 

znak obce z odpadového materiálu, (kde se svým výrobkem žáci získali 3. místo 

v ústeckém kraji),

 spolupráce na společných projektech – založení výtvarné a hudební dílny,

 spolupráce s nízkoprahovým centrem Duhovka
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     Z výše uvedených aktivit vyplývá, že hlavním cílem této komise je podpořit rovný přístup 

ke vzdělávání a pomáhat vytvářet příznivou atmosféru v obci. Velkým přínosem nejen pro 

činnost komise je vybudování Integrovaného centra volnočasových aktivit (dále jen ICVA) 

z dotací EU. Zde se uskutečňuje většina společných akcí a volnočasových aktivit.

     Jako velmi pozitivní hodnotím účast obce a školy na projektu Lokálního partnerství, které 

bylo v obci ustanoveno 10. června 2010. Činnost pracovních skupin byla zahájena na 

srpnovém setkání. Výstupem činnosti Lokálního partnerství je vypracovaný Strategický plán 

sociálního začleňování na další tři roky, který zahrnuje opatření z klíčových oblastí – bydlení, 

zaměstnanost, výchova dětí a vzdělávání, bezpečnost a prevence sociopatologických jevů. 

Plán byl na konci roku 2010 předložen ke schválení zastupitelstvu obce a obsahoval i akční 

plán pro rok 2011, včetně návrhů projektových záměrů pro realizaci jednotlivých opatření.

Členové Lokálního partnerství Obrnice:

 Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

 obec Obrnice

 ZŠ Obrnice

 Městská policie Most

 Centrum podpory inkluzivního vzdělávání

 Policie ČR – UO Most

 Duhovka, o.s.

 Úřad práce Most

 Město Most – odbor sociálních věcí

 Centrom, o.s.



69

4. 2  Metodologický přístup

     4. 2. 1 Cíl výzkumného šetření a stanovení hypotéz

     Jedním ze základních cílů základního vzdělávání je příprava žáků na profesní uplatnění ve 

společnosti. Tato příprava je u žáků s minoritním postavením velmi důležitá, protože vhodné 

pracovní uplatnění může kompenzovat dosavadní nepříznivý vliv kulturní odlišnosti v oblasti 

vzdělávání a umožnit jim zažívat dosud chybějící pocit úspěšnosti ze své vlastní práce.

     Výzkumnou otázku mohu formulovat následovně: „Jaký vliv má sociálně pedagogická 

práce na další vzdělávání romských žáků?“

     V návaznosti na teoretickou část práce byly formulovány hypotézy, jejichž cílem bylo 

zjistit:

 jak rozhodovací proces volby povolání prožívají, vidí a chápou dospívající 

s minoritním postavením na straně jedné a rodiče na straně druhé,

 který z vlivů působících na rozhodování při výběru profese pociťuje žák jako 

dominantní,

 pochopit klíčové problémy, které se mohou při cestě za tímto životním rozhodnutím 

objevit.

     Jednotlivé hypotézy vznikaly na základě prostudované odborné literatury a vyplynuly 

z potřeby podrobněji analyzovat jednotlivé vlivy podílející se na rozhodovací strategii 

dospívajících a rodičů při volbě povolání.

H 1 – Existuje pozitivní vztah mezi sociálně pedagogickou činností a zvyšováním školní 

úspěšnosti žáka.

H 2 – Romští žáci ve větší míře konzultují problematiku profesní orientace 

s pedagogickými pracovníky více než s rodiči.

H 3 – Převážnou část romských rodin v procesu volby povolání ovlivňuje její finanční 

situace více než zájmy a schopnosti dítěte.
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          4. 2. 2 Charakteristika zkoumaného vzorku

    Zkoumaný soubor respondentů jsem rozdělila do dvou skupin. První skupinu respondentů 

tvořili romští žáci II. stupně základní školy v Obrnicích, respektive žáci ve věku 14 - 16 let. 

Poněvadž jsem pracovala se všemi vycházejícími žáky na jedné konkrétní základní škole, tak 

byl v mém případě počet dotázaných předem daný. 

     Druhou skupinu respondentů tvořilo šest rodičů těchto žáků. Při hledání vhodného přístupu 

a metod jsem vycházela z toho, že jsem pro svou empirickou sondu měla omezený počet 

respondentů. Respondenti nebyli vybráni náhodným výběrem, oslovila jsem rodiče 

vycházejících romských žáků během třídních schůzek v lednu 2011. Rozhovor mi přislíbilo 

14 rodičů, na smluvené schůzky se jich dostavilo šest.

     Empirické šetření probíhalo ve II. pololetí školního roku 2010/2011. Základní školu          

v Obrnicích  navštěvuje přibližně 40 % dětí ze sociálně znevýhodněných rodin63 a dětí romské 

minority. Škola se tedy dlouhodobě potýká s problematikou vzdělávání této národnostní 

menšiny a snaží se nalézat co nejlepší způsoby řešení. 

          4. 2. 3 Metody empirického šetření

    Pro empirickou část své diplomové práce jsem tedy zvolila jako metodu získávání dat 

převážně kvalitativní typ empirického šetření, který umožňuje podrobnější zkoumání menšího 

počtu respondentů a poskytuje komplexnější obraz o jejich problémech a situaci, v níž se 

nacházejí. V empirickém šetření byla použita smíšená strategie. Za účelem dosažení 

vytýčených cílů analýzy byla použita metoda strukturovaného rozhovoru a metoda

dotazování.

     Metodou rozhovoru byly zjišťovány představy a očekávání romských rodičů o profesní 

budoucnosti jejich dětí. J. Pelikán64 definuje „Strukturovaný rozhovor“ jako metodu, jejímž 

smyslem je získávání odpovědí na předem připravený soubor otázek. 

     Vytvořila jsem záznamový arch, do kterého jsem sepsala všechny otázky, na které jsem se 

hodlala zeptat v průběhu rozhovoru. Základní okruhy otázek jsem měla předem připravené,

avšak jejich pořadí nebylo striktně dáno. Otázky jsem pokládala v souladu s obsahovou linií 

respondentova vyprávění. 

                                                
63 Podrobnější charakteristika viz. RVP  pro základní vzdělávání, VÚP Praha 2004, s.100
64 PELIKÁN,J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. s. 119
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     Pro lepší srozumitelnost, a také pro zjištění, zda otázky v rozhovoru nejsou příliš složité, 

nejednoznačné, nejasné, a zda je záznamový arch logický a přehledný, jsem před samotným 

empirickým šetřením oslovila své dvě kolegyně, které mají s volbou povolání u svých již 

studujících dětí osobní zkušenosti. Během této kontrolní fáze jsem s danými kolegyněmi 

probrala osnovu svého rozhovoru a zajímaly mě jejich připomínky a nápady, jak udělat 

otázky srozumitelnější. Navíc jsem zkoumala, zda i po grafické stránce je záznamový arch 

vyhovující, zda je přehledný a zda jsou instrukce jasné a srozumitelné. Po kontrolní části jsem 

osnovu rozhovoru upravila a pozměnila dle doporučení svých kolegyň (rodičů) a také podle 

mých vlastních nových nápadů. 

     Názory žáků s minoritním postavením na proces volby povolání byly zjišťovány metodou 

dotazování, neboť výhodou dotazníku je možnost získat velké množství informací od mnoha 

respondentů během relativně krátké doby. Nevýhodou dotazníku je značná subjektivita 

odpovědí respondenta a v důsledku toho snížená validita dotazníku jako výzkumné metody. 

Návratnost dotazníků jsem zajistila na úrovni 100 %, neboť při jejich vyplňování jsem byla 

se žáky ve třídě vždy přítomna.

     Všechny kolektivy osmých a deváté třídy jsem navštívila ve vyučovací době předmětu 

občanská výchova, kde jsem od pedagoga dostala k dispozici čas pro sběr dat. 

     Před vlastním vyplněním byli žáci seznámeni se záměrem dotazníku, byli ubezpečeni o 

anonymitě vlastního empirického šetření a byly zodpovězeny dotazy, aby se předešlo 

případnému nedorozumění s tématem. Čas na zodpovězení sedmnácti otázek byl orientačně 

stanoven na 15 minut. 

     Vzhledem ke krátkému časovému limitu žáci neměli problém s udržením pozornosti. Byli 

upozorněni na nutnost individuálního vyplňování. Na základě následujících společných 

diskusí jsem dospěla k názoru, že jim otázky v dotazníku připadaly zajímavé a především 

podnětné pro jejich další úvahy.  

     Srozumitelnost jednotlivých otázek jsem pro jistotu ověřila na svém patnáctiletém synovci, 

který věkem odpovídá respondentům. Na základě toho jsem potom upravila zadání některých 

otázek.
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     4. 3 Zpracování výstupů empirického šetření

          4. 3. 1 Charakteristika respondentů strukturovaného rozhovoru

     Všichni respondenti byli rodiče vycházejících romských žáků z osmých a devátého 

ročníku základní školy. Všichni také souhlasili se zápisem svých odpovědí. Rozhovor byl 

zaznamenán na záznamový arch, do kterého se vpisovaly nejdůležitější body i odpovědi na 

otevřené otázky pro jejich zaznamenání a snadnější vyhodnocování, neboť rozhovor nebyl 

jiným způsobem zaznamenáván či nahráván.               

     K rozhovorům jsem využila prostor kanceláře výchovného poradce, kterou rodiče znají      

a je zařízena tak, že zaručovala klidnou a ničím nerušenou atmosféru. Podle pravidel 

kvalitativního výzkumu byl rozhovor a také záznamový arch zcela anonymní, o čemž byli 

rodiče na počátku informování. Dále byli ubezpečeni, že získané informace budou použity 

pouze pro účely diplomové práce, jejíž téma je sociálně pedagogická práce s minoritami. 

Respondent 1

     Prvním respondentem byli rodiče dívky, která si pro svou další vzdělávací dráhu vybrala 

studium na středním odborném učilišti. Z pedagogické dokumentace vyplývá, že po dobu 

základní školy dosahuje dívka spíše průměrných studijních výsledků. V chování nemá žádné 

výraznější problémy. Jedná se o komunikativní dívku, které nedělá problémy navazovat 

kontakty s novými lidmi. Nemá však žádné vyhraněné zájmy ani koníčky. Svůj volný čas 

tráví mezi svými vrstevníky na sídlišti nebo pracuje na počítači. Matka popisuje svou dceru: 

„Jí baví akorát kamarádky, televize a počítač, pořád někde lítá, ale aby sem jí viděla u učení, 

to moc ne. Asi jí to stačí, co slyší ve škole“.

Respondent 2

    Druhým respondentem byla matka chlapce vycházejícího z osmého ročníku. 

Z pedagogické dokumentace vyplývá, že chlapec prospěchově patří spíše ke slabším žákům.

V průběhu školní docházky byl několikrát v prvním pololetí hodnocen nedostatečným 

prospěchem, na konci školního roku většinou prospěl, opakoval šestý ročník. Několikrát mu 

bylo uděleno napomenutí třídního učitele za nekázeň a v osmém ročníku se u něho objevila     

i neomluvená absence. Rád by svou vzdělávací dráhu ukončil výučním listem na středním 

odborném učilišti. Mezi jeho koníčky paří fotbal. Matka o synovi říká: „Jeho baví fotbal, to 
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mu jde, chodí hrát na hřiště za halu. Škola ho moc nebaví, ale chce mít to řemeslo, tak aspoň 

bude mít šanci sehnat ňákou práci“.

Respondent 3

     Třetím respondentem byli rodiče dívky, která také vychází z osmého ročníku základní 

školy. Ráda by se stala kuchařkou. Dívka je uzavřenější povahy, k lidem přívětivá. Ve volném 

čase navštěvuje nízkoprahové centrum Duhovka, které se nachází v obci Obrnice. Zde si píše 

domácí úkoly a zapojuje se do různých aktivit. Ve škole patří k prospěchově slabším žákům. 

Hlavním důvodem podle maminky je, že její dceru: „…to ve škole moc nebaví“. Sama o dceři 

říká: „…je snaživá, když jí to v učení nepůjde, tak se bude snažit, aby nějak prolezla. Bude mít 

třeba horší známky, ale bude se snažit, aby to udělala. Ráda vaří, tak by jí to tam mohlo bavit. 

Doma umí připravit jídlo pro všechny sama“.

Respondent 4

     Čtvrtým respondentem je matka chlapce, který má velmi dobrý prospěch po celou dobu 

školní docházky. Rodiče jsou na syna velmi pyšní, protože: „… pokud syn bude dobře 

studovat, může se mít líp než my“. Rodiče pracují manuálně, maturitu nemají. Chlapec není 

sportovní typ, je členem divadelního kroužku na základní škole, rád čte vědeckofantastickou 

literaturu.

Respondent 5

     Pátými respondenty byli rodiče dívky, která patří k podprůměrným žákům. Několikrát byla 

hodnocena nedostatečnou známkou z různých předmětů. Žádný ročník však nikdy 

neopakovala. Rodiče byli často zváni do školy k projednání prospěchu a absence své dcery. 

Matka se zpočátku na jednání dostavovala a přislíbila nápravu. Postupem času na pozvání do 

školy přestala reagovat a na jednání nedocházela. Dívka by se ráda vyučila a stala se 

zahradnicí. Pokládám za úspěch, že matka souhlasila s rozhovorem.

Respondent 6

     Posledním respondentem byla matka chlapce, který je žákem deváté třídy základní školy. 

Z pedagogické dokumentace vyplývá, že chlapec patří spíše ke slabším žákům. Několikrát byl 

hodnocen nedostatečně v prvním pololetí školního roku. Na konci školního roku však vždy 

prospěl. Chlapci byla opakovaně udělována výchovná opatření, zejména za nekázeň a 



74

neplnění školních povinností. Většinou se jednalo o napomenutí a důtky, druhým stupněm 

z chování nikdy hodnocen nebyl. Matka o synovi říká: „ On je takovej moc pohodlnej. Jeho 

baví jenom filmy, nebo lítá někde venku, když se zeptám, co bylo ve škole, tak dycky řekne, že 

nic, nuda. Sem zvědavá, jestli se aspoň vyučí.“

          4. 3. 2 Výsledky empirického šetření vyplývající z rozhovorů

     V této kapitole si budeme prezentovat výsledky, kterých bylo dosaženo při rozhovorech 

s rodiči romských žáků. Přestože rozsah shromážděného vzorku neopravňuje k vyvozování 

obecně platných závěrů týkajících se představ a očekávání romských rodičů o profesní 

budoucnosti jejich dětí, je takto možné uvést příklady jejich vnímání hodnoty vzdělání.

1. Jak velký vliv máte na své dítě? (řídí se vašimi radami, řeší vše podle svého 

rozhodnutí?)

     První otázka byla zaměřena na názor rodičů, zda si uvědomují svůj vliv na dítě. Vycházela 

jsem z faktu, že požadavek volby povolání spadá do velmi citlivého a problematického 

období v životě člověka, do dospívání. Dospívající reaguje negativně na jakékoliv (především 

formální) autority a často sužuje sebe a své okolí neustálými výměnami a změnami názorů. 

Pro rodiče je období puberty vlastních dětí neméně složité. Všichni se však ve většině případů 

snaží své děti pochopit a pomoci jim nalézt správnou cestu. 

      Z této otázky vyplývá, že rodiče mají vliv na své děti, ale ne vždy se děti řídí radami 

svých rodičů.

„…Jak kdy, někdy příde a zeptá se mně na radu, pak zase řeší sama“ (respondent 1).

„…Jak kdy, já si myslím, že je mu to ještě jedno, ale řek mi, kam chce na školu, tak si vybral 

sám“ (respondent 2).

„…Občas si nechá poradit, mluvili jsme o různých školách, sama si vybrala, kam pude“ 

(respondent 3).

„… Hodně jsme o tom doma mluvili a syn chce studovat, to jsme chtěli, školu si vybral sám“ 

(respondent 4).

„…Je to jedno, kam pude, stejně to nedodělá, všechno jí baví chvíli. Tak holt pude na pracák“

(respondent 5).
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„…Jako můžeme si sice říkat cokoli, ale stejně si kluk nakonec udělá, co chce“ (respondent 

6).

2. Kdy jste začali přemýšlet o volbě povolání svého dítěte?

     Na další otázku, která se týkala období, ve kterém se v rodině začalo uvažovat o volbě 

povolání dítěte, odpověděli všichni respondenti. V každé rodině se začali rodiče o toto téma 

zajímat na druhém stupni základní školy. Jeden respondent uvedl, že v pátém ročníku, ostatní 

během 6. – 8. ročníku.

3. Kdo v rodině rozhoduje o volbě povolání?

     Další otázka se týkala postojů rodičů při rozhodovacím procesu volby povolání, zda 

chápou rodiče volbu povolání jako záležitost rodičů nebo dětí. Většina respondentů 

odpověděla, že rozhodují o volbě svého dítěte, dva respondenti odpověděli, že rozhodlo dítě. 

Přístup rodičů komentuje řada výroků: 

„…My o tom rozhodujem, my rodiče, ale dcera si řekla, kam by chtěla jít, hlavně ať se vyučí, 

mohla by mít třeba i maturitu. Rodiče by měli o tom s dítětem mluvit, ale nenutit, to ne“ 

(respondent 1).

„…O volbě u nás rozhodujeme my s mužem, ale kluk si školu vybral, tak jsme ho nechali, ať si 

tu školu napíše s učitelkou do přihlášky, „Zrovna dneska jsme mu říkali, ať si uvědomí…“ 

(respondent 2).

„…Je to jeho život, když si ho zpacká, tak si ho zpacká sám, „ Co si vybral, to bude mít“ 

(respondent 3).

„…Vybírali jsme školu společně, syn nám řekl, co by chtěl dělat, „Rodiče můžou doporučit, 

na tohle nechoď, to je třeba špatně placená práce…“ „On je chytrej, tak hlavně aby měl 

ňákou dobrou školu…, „Pak může třeba ještě pokračovat dál“ (respondent 4).

„…Přinesla mi ze školy takovou malou knížku, tam byly školy, ale už měla vybráno, tak jsem 

řekla, ať tam jde“ (respondent 5).

„…Rozhodujeme doma o tom my, rodiče, ale bylo to v klidu, s klukem jsme to vybrali spolu“ 

(respondent 6).
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4. Proč jste zvolili právě tuto školu (povolání)?

     Čtvrtá otázka se týkala důvodů, které vedly pro výběr té „správné“ školy. Na otázku 

odpověděli všichni respondenti, ale důvody byly různé. Tři respondenti se shodli na tom, že, 

„… Je to nejblíž“. Jeden respondent se vyjádřil: „…Ani nevím“. Jedna odpověď zněla: 

„…Moc toho na výběr nebylo“. Pouze čtvrtý respondent odpověděl: „…Důvodů bylo hned 

několik, „…Zajímalo nás dojíždění, peníze za školu, jestli se dá pak pokračovat třeba na 

vysoké“.

5. Radíte se s pedagogy o správné volbě povolání? Využíváte těchto rad, pokládáte je za 

užitečné?

     Pátá otázka zjišťovala, jak vnímají rodiče spolupráci se školou. Většina respondentů 

spolupráci hodnotila kladně: „…Ano, radili jsme se s učitelkou třídní, „…Ve škole nám 

pomohli vyplnit přihlášku“ (respondent 1).

„…Radili jsme se s třídním učitelem“, „…No, tak já jsem se k tomu stavěla tak, že nám 

poradil, ale my se musíme rozhodnout“, „…Ještě že nám pomohli s přihláškou, to vyplňování 

bylo složitý“ (respondent 2).

„…Radili jsme se, pomohlo nám to“, „byla jsem ráda, že mi pomohli vyplnit tu přihlášku“ 

(respondent 3).

„…Radili jsme se s třídní učitelkou, měla dobré rady a syna zná dobře, „…Pomohlo nám to 

při výběru“ (respondent 4).

Respondent 6 odpověděl: „…moc výběru jsme neměli, takže ne“. Respondent 5 odpověděl: 

„…Neradila jsem se, když nemusím, tak do školy nejdu“.

6. Pomáhali vám s volbou povolání ještě někde jinde? (kde, kdo?)

     Následující otázkou jsem chtěla zjistit, zda respondenti získali potřebné informace i ze 

strany dalších institucí, které poskytují rodičům informační a poradenské služby. 

Z pohledu respondentů byla ve všech případech odpověď záporná. Lze říci, že všichni 

respondenti volbu povolání řešili pouze v kruhu rodiny nebo za pomoci školy.

„…Ne, nemuseli jsme nikam chodit“, (respondent 1).

„…Ne, nikde jsme nebyli, proč taky?,„...měli jsme tu knížečku za školy, tak jsme si 

vybrali“, (respondent 2).
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„…Ani nevím, kam bych měla jít“, „…Dcera byla někde se školou, tak nemusíme nikam 

jezdit“, (respondent 3).

„…Syn si školu vybral, dívali jsme se na internet, na jejich stránky, to nám stačilo“, 

„…Také byli ve škole zástupci z nějakých středních škol, tak jsme si je poslechli“,

(respondent 4).

„….Nebudu nikde běhat po úřadech, stačí, co jí řeknou ve škole a už máme vybráno“,

(respondent 5).

„…Nebyli jsme nikde, protože se školou někde byli, někde na školách a taky na pracáku, 

tak se tam podíval“, (respondent 6).

7. Zvažovali jste při výběru školy i finanční situaci vaší rodiny? (jak, v čem?)

     V další otázce jsem chtěla zjistit, zda rodinu při rozhodovacím procesu ovlivňuje její 

finanční situace. Většina respondentů bere finanční situaci v úvahu, pouze jeden respondent 

odpověděl  „…Trochu, ale kdyby to jinak nešlo, tak bysme školu platili“, (respondent 4).

„…Ano, nejsme na tom finančně dobře, abychom školu platili“, (respondent 1).

„…Ano, musíme peníze počítat, manžel je bez práce a já moc nevydělám“, (respondent 3)

„…Jo, to musím, nemám práci, školu platit nebudu, už to dojíždění bude něco stát“,

(respondent 5).

„…No, nemůžeme si dovolit školu za peníze, na to nemáme“, (respondent 6).

8. Přihlíželi jste při výběru povolání k zájmům svého dítěte?

     V návaznosti na předchozí otázku jsem se snažila zjistit, jestli rodiče při výběru povolání 

přihlíželi k zájmům svého dítěte nebo volili tu „nejlevnější variantu“. Všichni respondenti se 

shodli na stejné odpovědi, všichni odpověděli: „…Ano, přihlíželi jsme na zájmy, ale na 

počítačovou školu se dcera nedostane, na to nemá známky“, (respondent 1).

„…No, syna baví fotbal, tak to může hrát pořád, když přijde ze školy“, (respondent 2).

„…Ano, brali jsme v úvahu její zájmy, když ráda vaří, tak bude kuchařka“, (respondent 3)

„…Ano, vybírali jsme školu podle toho, co syna baví“, baví ho taky to divadlo, ale to může 

dělat dál, když přijde ze školy a bude mí čas, může chodit tady v Obrnicích do toho centra“, 

…No, je tady ten kroužek i pro děti, co už vyšly ze školy“, (respondent 4).

„…Ano, dcera pomáhá v létě babičce na zahradě, baví ji to“, „…Tady zahradu nemáme, ale 

ona chce být zahradnice“, „…Asi jí to bude bavit“, (respondent 5).
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„…Ani jsme moc nemuseli, on žádný velký zájmy nemá“, (respondent 6).

9. Narazili jste při volbě povolání na nějaký problém? (pokud ano- jaký?)

     Předposlední otázkou jsem chtěla zjistit, zda se rodiče romských žáků necítili při výběru 

povolání pro své dítě nějakým způsobem diskriminováni. Všichni respondenti shodně 

odpověděli: „…Ne, žádný problém nebyl“, (respondent 1).

„…Ne, neměli jsme žádné problémy“, (respondent 2).

„…Ne, o ničem nevím, školu jsme vybrali, přihlášku poslali“, (respondent 3).

„…Žádný problémy nebyly, těch škol bylo na výběr dost“, (respondent 4).

„…Ne, neměli jsme problémy nikde“, (respondent 5).

„…Ze začátku byl problém něco vybrat, ale pak už to bylo dobrý“, (respondent 6).

10. Přáli byste si, aby vaše dítě dosáhlo vyššího vzdělání než máte vy?

     Poslední otázkou jsem zjišťovala, jaká očekávání a představy o budoucnosti svých dětí 

rodiče mají. Očekávala jsem, že každý rodič si bude přát, aby jeho dítě získalo co nejvyšší 

vzdělání. Z odpovědí však vyplývá, že tak jednoznačné to však není:

„…Nevím proč, nemám důvod“, (respondent 1).

„…Ano, ať se učí nebo skončí na pracáku, práci nesežene“, „…Taky jsem dlouho nemohla 

nic sehnat“, (respondent 2).

„… To je úplně jedno, jestli bude mít maturitu nebo ne, dneska je práce málo“, „…Ať se 

vyučí tou kuchařkou, bude někde vařit“, (respondent 3).

„…Ano, chceme, aby syn studoval a třeba i na vysoké škole, to v rodině nikdo nemá“,

(respondent 4).

„…Já bych chtěla, ale dcera na to učení není, tak nevím“, (respondent 5).

„…Ano, mohl byt na tom být dobře, líp než my, když by se vyučil a pak měl dobrou práci“,

(respondent 6).

     V majoritní společnosti je vzdělání důležitou součástí života každého jedince. Vnímání 

hodnoty vzdělání v romské komunitě je ovšem o něco složitější. Romové po staletí dokázali 

žít šťastně a svobodně i bez vzdělání. Většinová společnost se je nyní snaží přesvědčit o tom, 

že právě vzdělání jim zajistí lepší život. Nakonec, jak vyplývá i z krátkých rozhovorů, řada 

Romů dnes souhlasí s tím, že je vzdělání důležité a dokáže definovat proč je důležité. To je 
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sice krok správným směrem, ale ve své podstatě tyto názory spíše jen pronášejí, otázkou 

zůstává, jestli jsou s hodnotou vzdělání vnitřně ztotožněni.

          4. 3. 3 Výsledky empirického šetření vyplývající z dotazování

     Cílem mé práce je zmapovat situaci na Základní škole v Obrnicích a na základě výsledků 

poukázat na možné řešení ve zlepšení motivačního vztahu škola → žák s minoritním 

postavení.

K dosažení vytyčeného cíle jsem zvolila výzkumnou metodu dotazníku. Dotazník obsahuje 

celkem 17 otázek. Z toho je třináct uzavřených (č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16), 

tři otevřené (č. 2, 4, 17) a jedna škálová (č. 10).

Písemný záznam odpovědí na předem připravené otázky jsem zpracovala do tabulek četností 

a data jsou také prezentována graficky.

Otázka č. 1:  Jsi chlapec nebo dívka?

Tabulka č. 2: Romští žáci a žákyně – účastníci šetření

Třída Dívky Chlapci Četnost
8. A 1 2 3
8. B 3 2 5
9. tř. 4 11 15
xxx 8 15 23

Graf č. 1

33%

67%

Dívky

Chlapci

     Z tabulky č. 2 je patrné, že účastníky šetření byli chlapci a dívky z 8. a 9. tříd. 

Uvedený vzorek tvořilo 15 romských chlapců a 8 romských dívek, celkem 23 žáků. 
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Otázka č. 2:  Jaké jsou Tvé zájmy? 

     Trávení volného času je důležitou součástí každého dospívajícího jedince. Právě v tomto 

období si upevňuje model chování k sobě i k okolí, tvoří se zájmy a koníčky, utváří se celá 

osobnost člověka. Nevhodné trávení volného času může mít za následek negativní změny 

v hodnotovém systému dospívajícího jedince.

Tabulka č. 3:  Uvedené zájmy romských žáků – účastníků šetření

Chlapci Dívky Četnost

Četba 0 1 1

Divadlo 1 0 1

Hudba 2 2 4

PC a televize 5 1 6

Péče o zvířata 2 2 4

Sport 3 1 4

Žádné zájmy 2 1 3

Celkem 15 8 23
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     Z odpovědí dotazovaných je patrné, že téměř všichni dotazovaní mají zájmy, kterým se ve 

volném čase věnují, pouze dva dotazovaní odpověděli, že žádné zájmy nemají. Nejvíce 

dotazovaných však tráví volný čas u PC a televize. Potěšující je, že se dospívající zajímají o 

hudbu, pečují o zvířata a sportují. Bohužel četba a zájem o divadlo získaly nejmenší podíl 
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odpovědí. Někteří dotazovaní uváděli více zájmů (např. vaření, stříhání vlasů, tanec, rybaření, 

šití).

Otázka č. 3: Navštěvuješ zájmový kroužek?

     Mimoškolní aktivity vytvářejí prostor k tvořivosti a vzájemnému setkávání dětí                   

a dospělých z různého kulturního i sociálního prostředí, k začleňování dětí z majority              

i minorit do multietnického prostředí. 

     Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli mají zájem o sociálně pedagogické vedení svého 

volného času nebo raději tráví svůj volný čas neorganizovaně.

Tabulka č. 4: Organizace nabízející volnočasové aktivity v obci Obrnice- jejich využití 

vycházejícími romskými žáky

Chlapci Dívky Četnost

ve škole 2 1 3

v ICVA 3 3 6

v Duhovce 1 1 2

jinde 3 1 4

žádný 6 2 8

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu vyplývá, že většina romských žáků naší školy využívá nabídky školy 

a dalších institucí v obci a tráví zde svůj volný čas.
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Otázka č. 4: Čím bys chtěl být a proč?

     Touto otázkou navazuji na otázku č.2 (Jaké jsou Tvé zájmy?) s cílem zjistit, zda se žákovy 

zájmy charakterově shodují s vybraným povoláním, či zda se spíše nevylučují. Tato 

informace je pro hledisko motivace volby povolání velmi důležitá. Vyplývá z ní, zda žák 

upřednostňuje povolání, kterému rozumí a které ho zajímá, nebo zda naopak volí povolání 

z jiných důvodů – například finančně a prestižně lépe ohodnocené.

Tabulka č. 5: Vybraná povolání mezi účastníky šetření

Chlapci Počet Dívky Počet

automechanik   2 prodavačka       1

číšník                3 aranžérka          1

prodavač           2 zdravotní sestra 2

truhlář               4 kuchařka           1

počítačový  
programátor      

2 sociální pracovnice       2

policista            1 kadeřnice          1

řidič                   1 krejčí                2

Celkem 15 8

Tabulka č. 6: Shoda zájmů s vybraným povoláním

Chlapci Dívky

Počet zájmy Počet zájmy

Podobné vybrané povolání 2 práce na PC 3
vaření, 
stříhání 
vlasů, šití

Odlišné od vybrané povolání 13 xxx 5 xxx

Celkem 15 xxx 8 xxx

     Z této tabulky je patrné, že u převážné většiny dotazovaných se volba povolání 

s uvedenými zájmy neshoduje. To však nemusí znamenat, že se těmto zájmům nebudou 

v budoucnu věnovat.
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Otázka č. 5: Kdy ses rozhodl/rozhodla pro toto povolání?

     Znalost tohoto hlediska je pro pedagogy velmi užitečná – umožňuje cíleně zesílit 

motivační jednání na základě vývoje zájmu žáka o volbu povolání.

Tabulka č. 7: Období rozhodování

Chlapci Dívky Četnost

na prvním stupni 

základní školy

2 1 3

na druhém stupni 

základní školy

4 3 7

v letošním 

školním roce

9 4 13

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu je patrné, že pouze tři žáci začali o svém povolání uvažovat již na prvním 

stupni základní školy a většina dotazovaných ponechala výběr povolání do posledního 

ročníku školní docházky. Z mého pedagogického pohledu bych tento výsledek očekávala 

spíše opačný, protože se domnívám, že volba povolání je velmi důležitý krok v životě 

každého z nás a neměla by se ponechávat tzv. na poslední chvíli. S vědomím odpovědnosti 

mohu tvrdit, že příprava na volbu povolání by měla patřit do náplně výuky již od pátých tříd 

základních škol.
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Otázka č. 6: Zakroužkuj to, co výstižněji charakterizuje Tvé představy o dalším vzdělávání:

     Následující otázka zjišťuje, jaký vztah mají vycházející žáci k dalšímu vzdělávání.

Tabulka č. 8: Představy romských žáků o dalším vzdělávání

Chlapci Dívky Četnost

dosažení co nejvyššího 
vzdělání

9 4 13

profesní dráha vyučeného 
pracovníka

6 4 10

nebudu se dál vzdělávat 0 0 0

Celkem 15 8 23
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     Z výsledků tabulky můžeme zjistit, že nadpoloviční většina dotazovaných má zájem získat 

co nejvyšší vzdělání. Jejich představy se však u většiny z nich neshodují s představou              

o výběru povolání (otázka č. 4), neboť 17 dotazovaných volilo profesní dráhu vyučeného 

pracovníka a 6 dotazovaných má představu zakončit vzdělání maturitou  nebo získat ještě 

vyšší vzdělání. Potěšující zjištění je, že nikdo z dotazovaných nechce zakončit vzdělání pouze 

absolvováním základní školy. Zařadila jsem tuto možnost do nabídky odpovědí, protože jsem 

se s tímto rozhodnutím na naší škole již setkala – v několika případech se rodiče rozhodli        

a písemně potvrdili, že nesouhlasí s dalším vzděláváním svého dítěte.
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Otázka č. 7: Jakou přípravou musíš projít, abys mohl/a vybrané povolání vykonávat?

     Následující otázka více upřesňuje typ zvolené střední školy, tentokrát s ohledem na způsob 

ukončení střední školy. 

Tabulka č. 9: Způsob ukončení střední školy

Chlapci Dívky Četnost

SOŠ, střední škola – maturita 2 3 6

4 letý studijní obor -  maturita 7 3 10

3 letý učební obor – výuční list 5 2 7

jiný typ studia 1 0 1

Celkem 15 8 23
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     Protože romští žáci upřednostňují spíše učební obory, aby co nejdříve ukončili nezbytné     

a pro mnohé z nich stresující vzdělání, dalo se předpokládat, že procento maturitních oborů 

nebude příliš vysoké. Výsledky nakonec ukazují, že i přes časté výukové problémy si žáci 

většinou zvolili střední školu zakončenou maturitní zkouškou. Jeden žák uvedl jiný typ studia 

(dvouletý učební obor).
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Otázka č. 8: Kdo má podle Tvého názoru vliv na Tvé úspěchy ve škole?

     Touto a následující otázkou jsem zjišťovala skutečnost, kdo má vliv na žákovu školní 

úspěšnost. Zajímalo mě, zda mezi těmi, které žáci označí, budou i pedagogičtí pracovníci.

Tabulka č. 10: Rozložení vlivu na žákovi školní úspěchy

Chlapci Dívky Četnost

rodiče 6 3 9

učitelé 4 2 6

asistent pedagoga 0 0 0

já sám/sama 4 2 6

kamarád 1 1 2

někdo jiný 0 0 0

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu vyplývá, že největší vliv na školní úspěchy dotazovaných mají (dle jejich 

názoru) rodiče. Povzbudivá se zdá být skutečnost, že hned po rodičích stejným dílem vděčí 

dotazovaní za své školní úspěchy pedagogům a sami sobě.
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Otázka č. 9: Kdo Ti pomáhá s učením, když Ti něco nejde nebo něčemu nerozumíš?

     Vzhledem k hlavnímu záměru mé práce jsem chtěla zjistit, zda dospívající na naší škole 

dokáží zařadit pedagogické pracovníky mezi ty, kteří jim pomáhají překonat školní 

neúspěchy.

Tabulka č. 11: Rozložení vlivu na pomoc žákovi při jeho školním neúspěchu

Chlapci Dívky Četnost

rodiče 6 0 6

učitelé 5 4 9

asistent pedagoga 0 0 0

kamarád 3 3 6

někdo jiný 0 0 0

nikdo, musím si pomoci sám 1 1 2

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu je patrné, největší podíl na pomoci žákům s nápravou školních 

neúspěchů mají na naší škole učitelé. Stejnou měrou se na pomoci podílejí rodiče a kamarádi.

Jedna dívka a jeden chlapec uvedli, že si musí pomoci sami.
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Otázka č. 10: Co je pro Tebe v životě důležité (označ slova čísly 1, 2, 3, 4, 5 – jedničkou 

označ nejdůležitější hodnotu):

     Účelem této otázky bylo  zjistit, na jaké pozici stojí vzdělání v rámci hodnotového 

žebříčku žáka. Každý z dotazovaných sestavil pomocí čísel 1 – 5 svůj žebříček těchto hodnot 

podle důležitosti v jejich životě. Hodnoty jsem sečetla a součty seřadila vzestupně od 

nejnižšího k nejvyššímu počtu.

Tabulka č. 12: Pozice vzdělání v rámci hodnotové žebříčku žáka

Životní hodnoty Chlapci Dívky

zdraví a láska                            1. místo 1. místo

klidný a pohodový život                 2. místo 2. místo

dosažení co nejvyššího vzdělání     3. místo 3. místo

majetek a peníze                                 4. místo 4. místo

obdiv druhých   5. místo 5. místo

     Z tabulky je patrné, že se chlapci i dívky shodli na pořadí podle důležitosti vybraných 

životních hodnot. Nejvíce čísel 1 získala hodnota zdraví a láska (chlapci ji označili jedničkou 

celkem 11x, dívky 7x). Z mého pohledu není umístění této hodnoty na prvním místě 

překvapivé. Dospívající si v tomto věku všímají druhého pohlaví a prožívají první lásky. Na 

posledním pátém místě se u dospívajících umístila hodnota obdiv druhých (chlapci označili 

tuto hodnotu číslem pět celkem 10x a dívky 6x). Hodnota dosažení co nejvyššího vzdělání

zaujímá třetí místo v žebříčku všech hodnot. Je potěšující, že dotazovaní vnímají tuto hodnotu 

jako důležitou ve svém životě, důležitější než majetek a peníze nebo obdiv druhých.
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Otázka č. 11: Kdo v rodině rozhoduje o volbě Tvého povolání?

Otázka č. 12: Shoduje se volba Tvého povolání s přáním rodičů?

     Tyto dvě otázky jsem pokládala s jediným cílem, zjistit jak rozhodovací proces volby 

povolání vidí a chápou dospívající s minoritním postavením na straně jedné a jejich rodiče na 

straně druhé.

Tabulka č. 13: Srovnání volby povolání žáka s přáním rodičů

Chlapci Dívky Četnost

Shoda s rodiči 7 4 11

Neshoda s rodiči 3 2 5

Neví 5 2 7

Celkem 15 8 23
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     Je velmi zajímavé, že ačkoliv nejvíce se dotazovaní dle mých výsledků radí při výběru 

povolání se svými rodiči (nečastěji uvedená odpověď: Záleží na mně, rodiče mi přitom radí a 

doporučují), tak jen polovina dotazovaných žáků z osloveného vzorku se domnívá, že jejich 

volba povolání se shoduje s přáním rodičů. Přičemž jedna třetina dotázaných dokonce ani 

neví, jaké povolání by si pro ně jejich rodiče představovali. Přitom ale přihlášku na střední 

školu musí právě rodiče podepsat, jinak žák nemůže tuto přihlášku uplatnit. Nabízí se tedy 

otázka: Jak si poradí žáci, kteří vědí, že se jimi vybrané povolání neshoduje s představami 

rodičů?
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Otázka č. 13: Jak ovlivnila Tvé rozhodnutí o volbě povolání škola?

     Záměrem této otázky bylo zjištění, zda romští vycházející žáci konzultují problematiku 

profesní orientace s pedagogickými pracovníky a zda má sociálně pedagogická činnost na 

jejich rozhodování nějaký vliv. Každá škola přistupuje k přípravě na volbu povolání podle 

svých možností, které vyplývají z aktuální nabídky regionů a možností dané školy. Přesto je 

možné vypozorovat některé společné mechanismy, které používá pro volbu povolání většina 

škol.

Tabulka č. 14: Vliv sociálně pedagogické práce na rozhodnutí o volbě povolání.

Chlapci Dívky Četnost

Vyučovací předmět (jaký?) 3 2 5

Exkurze a besedy na téma 
volby povolání

0 0 0

Dobré rady učitelů a 
výchovného poradce

7 2 9

Zajištění materiálu, ze kterého 
jsem čerpal/a informace

2 3 5

Škola na mé rozhodnutí 
neměla vliv

3 1 4

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu je patrné, že 12 dotazovaných chlapců a 7 dívek uvedlo, že jim byla 

škola při jejich rozhodování nějakým způsobem nápomocná. Vyučovací předmět ovlivnil 
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rozhodnutí u pěti respondentů (matematika – 1 žák a 1 žákyně, anglický jazyk – 1 žák, český 

jazyk- 1 žák, informatika – 1 žák). Zajímavé je, že nikdo z dotazovaných neuvedl předmět 

Občanská výchova s důrazem právě na volbu povolání. Dobré rady učitelů a výchovného 

poradce pomohly při rozhodování o volbě povolání 9 respondentům, z tohoto počtu bylo 7 

chlapců a 2 dívky. Informace z materiálu získaného ve škole čerpali 2 chlapci a 3 dívky.

Z mého pohledu je překvapivé, že nikoho z respondentů neoslovily exkurze a besedy. Za 

zamyšlení stojí, proč 3 chlapci a 1 dívka uvedli, že škola na jejich rozhodnutí žádný vliv 

neměla. 

     Z odpovědí respondentů na tuto otázku vyplývá, že sociálně pedagogická činnost na naší 

škole ovlivňuje žáky při jejich rozhodování o volbě povolání, ne všechny, ale většinu z nich

ano, tato práce je tedy žákům prospěšná. Věřím, že vedení školy a pedagogičtí pracovníci 

budou hledat další možnosti, jak vycházejícím žáků s minoritním postavením (a nejen jim) 

v jejich nelehkém rozhodování o profesní orientaci pomoci.

Otázka č. 14: S kým ses radil (kdo Tě ovlivnil) při výběru povolání?

     Položením této otázky jsem chtěla zjistit, který z vlivů působících na rozhodování při 

vývěru profese pociťuje žák jako dominantní. Porovnávala jsem vliv rodiny, přátel, školy a 

jiných institucí. Uvedla jsem i možnost, že se žák spoléhal sám na sebe.

Tabulka č. 15: Vliv různých osob a institucí na žákovu volbu povolání

Chlapci Dívky Četnost

rodiče 7 2 9

jiný člen rodiny 0 0 0

učitelé ve škole 4 3 7

vedoucí zájmového kroužku 0 0 0

já sám/sama 4 2 6

kamarád 0 1 1

Celkem 15 8 23
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     Jak vyplývá z tabulky a grafu, největší vliv na žáka při rozhodování o volbě povolání mají 

rodiče (7 chlapců a 2 dívky). Dále je z odpovědí patrný vliv sociálně pedagogické činnosti, 

neboť téměř třetinu dotazovaných ovlivňuje při jejich rozhodování škola. Překvapivá je třetí 

nejčastější odpověď dotazovaných, ve které uvádějí, že při výběru povolání je nikdo 

neovlivnil, spoléhali sami na sebe (4 chlapci a 2 dívky). Žádný z dotazovaných neuvedl, že by 

na jeho rozhodnutí měl vliv vedoucí zájmového kroužku. Jedna dívka uvedla, že její 

rozhodnutí ovlivnil kamarád.

Otázka č. 15: Jaké máš osobní (vlastní) důvody pro volbu svého povolání?

    Pro žáky s minoritním postavením je často volba jakékoli školy spojena s určitými 

obavami. Tyto obavy se mohou týkat zejména způsobu hodnocení, nepochopení ze stany 

učitelů a spolužáků, náročnosti učiva, finanční zátěž, apod. Z tohoto důvodu jsem uvedla 

několik nejčastějších možností do následující otázky.
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Tabulka č. 16: Nejdůležitější důvody pro volbu střední školy

Chlapci Dívky Četnost

zájem o učební – studijní obor 7 6 13

snadné pracovní uplatnění 1 0 1

přání rodičů 3 0 3

vliv kamarádů 0 1 1

možnosti v okolí bydliště 0 0 0

dobré finanční podmínky 3 1 4

jiný důvod (jaký?) 1 0 1

Celkem 15 8 23
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     Z tabulky a grafu je patrné, že nejčastějším důvodem volby střední školy bylo vzdělání, 

které dotazovaní prostřednictvím střední školy získají. S výrazně menším podílem se umístily 

možnosti dobrých finančních podmínek, přání rodičů a vliv kamarádů. Možnosti v okolí 

bydliště nikdo z dotazovaných neuvedl jako důvod pro výběr školy. Přičemž někteří rodiče 

během rozhovoru tuto možnost jako důvod pro výběr školy uváděli (viz. Rozhovory s rodiči, 

otázka č. 4). Jeden chlapec zakroužkoval možnost jiný důvod (jaký?) a uvedl – nic jiného 

nebylo.
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Otázka č. 16: Jakým způsobem jsi získával/a informace a poznatky o profesích?

     Účelem této otázky bylo zjistit, na koho nebo kam se žák obrací, pokud chce získat

informace týkající se volby povolání. 

Tabulka č. 17: Zdroje získávání informací a poznatků o profesích

Chlapci Dívky Četnost

ve škole během vyučování 2 1 3

ve škole – informoval mě třídní učitel, 
výchovný poradce, asistent pedagoga

3 2 5

od rodičů 0 0 0

od spolužáků 1 1 2

na internetu 4 2 6

čtením různých letáků a brožur z oblasti 
volby povolání

5 2 7

jiným způsobem (jakým?) 0 0 0

Celkem 15 8 23

     Z tabulky je patrné, že nejvíce informací získávají dotazovaní ve škole během vyučování a 

od pedagogických pracovníků. Dále pak dotazovaní uvádějí jako zdroj informací čtení 

různých letáků a brožur z oblasti volby povolání a internet. Zatímco pomoc školy představuje 

významnou část pomoci žákům, účast rodičů na žákově informovanosti je nulová. Dokonce i 

rada od spolužáků zaznamenala větší pomoc při získávání informací o profesích.

Otázka č. 17: Narazil/a jsi při volbě povolání na nějaký problém?

     Poslední otázkou jsem chtěla zjistit, s jakými problémy se museli romští žáci při výběru 

povolání potýkat nebo zda se necítili nějakým způsobem diskriminováni. 

ano) musel/a jsem se potýkat s tímto problémem:

ne)

     S problémem se potýkala jedna dívka a jeden chlapec. Dívka uvedla, že si musela vyrovnat 

průměr známek. Chlapec viděl problém v dalekém dojíždění. Žádný z dotazovaných 

romských žáků neuvedl, že by se cítil během volby povolání někde nebo někým 

diskriminován.
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     4. 4 Vyhodnocení  hypotéz

H 1 – Existuje pozitivní vztah mezi sociálně pedagogickou činností a zvyšováním školní 

úspěšnosti žáka.

     Tato hypotéza se týkala analýzy otázky č. 9, která byla obsažena v dotazníku pro žáky. 

Doplňující informace poskytovala otázka č. 4.

Na základě těchto šetření můžeme porovnat v tabulce č. 10 (též viz.graf č. 8).

rozložení vlivu na žákovi školní úspěchy. Ze zjištěných údajů v tabulce si romští vycházející 

žáci myslí, že největší vliv na jejich školní úspěchy mají rodiče. Dále pak stejným dílem vděčí 

dotazovaní za své školní úspěchy učitelům a sami sobě.

V tabulce č. 11 (též viz.graf č. 9) můžeme ze zjištěných údajů vyvodit, že největší podíl na 

pomoci žákům s nápravou školních neúspěchů mají pedagogové.

Tato hypotéza se potvrdila.

H 2 – Romští žáci ve větší míře konzultují problematiku profesní orientace 

s pedagogickými pracovníky více než s rodiči.

     Tato hypotéza se týkala zejména otázky č. 14, která byla obsažena v dotazníku pro žáky.

Doplňující informace poskytla otázka č. 13 a 16. Na základě těchto zjištění v tabulce č. 15

(též graf č. 12) nám jasně vyplývá, že největší vliv na žáka při rozhodování o volbě povolání 

mají rodiče. S rodiči se žáci o svém budoucím povolání radí nejvíce. Z výsledků je rovněž 

patrný vliv sociálně pedagogické činnosti (vliv školy), který je na druhém místě.

     Zjištěné údaje z tabulky č. 14 a grafu č. 11 nám napovídají, že sociálně pedagogická 

činnost ovlivňuje žáky při jejich rozhodování o volbě povolání.

     V tabulce č. 17 můžeme ze zjištěných údajů vyvodit, že nevíce informací o profesích

získávají dotazovaní ve škole během vyučování a od pedagogických pracovníků.

Tato hypotéza se nepotvrdila.

     H 3 – Převážnou část romských rodin v procesu volby povolání ovlivňuje její finanční 

situace více než zájmy a schopnosti dítěte.

     Tato hypotéza se týkala otázky č. 7, která byla obsažena v rozhovorech pro rodiče.

Doplňující informace poskytla otázka č. 8. 
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     U otázky č. 7 pět ze šesti dotazovaných rodičů potvrdilo, že finanční situace ovlivňuje 

proces volby povolání v rodině.

     U otázky č. 8 se rodiče shodli na tom, že zohledňují zájmy svého dítěte, ale pokud je to 

možné, může se jim věnovat ve svém volném čase. Škola tedy nemusí nutně být specificky 

zaměřena na rozvoj konkrétních zájmů dítěte.

     Ze získaných údajů vyvozujeme, že většina respondentů bere finanční situaci v úvahu více 

než zájmy dítěte.

Tato hypotéza se potvrdila.

     4. 5 Závěry šetření

     Na základě šetření jsme zjistili, jaké jsou názory rodičů a žáků s minoritním postavením na 

Základní škole v Obrnicích na proces volby povolání. Protože bylo šetření kvalitativní, bylo 

provedeno pouze s 29 respondenty, nelze výsledky zobecňovat a dělat z nich statistické 

závěry, které by bylo možné aplikovat na celou populaci. Tato sonda měla spíše poskytnout 

názory a zkušenosti 6 romských rodičů, kteří se svými dětmi prožívají proces volby povolání

a 23 vycházejících romských žáků. Zajímaly nás jejich zkušenosti a praktické informace 

z oblasti kooperace a komunikace se školou, především tedy s třídními učiteli, dále formy       

a způsoby sociálně pedagogické činnosti, jakým způsobem podle nich pracuje s vycházejícími 

romskými žáky škola a co rodiče sami s dětmi v rámci volby povolání  dělají.  

     Celkově lze říci, že romští žáci a jejich rodiče proces volby povolání úspěšně zvládli.

Všichni romští žáci si vybrali stření školu, na které by rádi ve svém vzdělávání pokračovali. 

Vyskytovaly se jen malé problémy, které pramenily ze zklamání, které žáci zažili, když to 

s výběrem nešlo tak, jak si asi sami představovali. Dále problémy často pramení                       

z finanční situace rodiny, kdy si žák uvědomuje, že se nemůže vzdělávat na prestižní 

výběrové škole. Tento fakt lze ovšem aplikovat také na žáky z majoritní společnosti, neboť 

každý vycházející žák a každá rodina se procesem volby povolání vyrovnává odlišně na 

základě informovanosti, školních výsledků žáka, schopností a také prvotních zkušeností 

(v některých rodinách řeší volbu povolání poprvé).

     Co se týče hodnocení postoje školy k dětem respondentů, toto bylo ze strany respondentů 

vesměs kladné. Určité negativní postoje se vyskytovaly pouze ve dvou případech. Toto svědčí 
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o celkově dobré situaci v oblasti sociálně pedagogické činnosti, kdy škola je schopna pomoci 

vycházejícím žákům při výběru povolání.

    Z dílčích výsledků je možné získat informace o žákových zájmech, o motivaci k volbě 

střední školy, o způsobech získávání informací o středních školách, o pozici vzdělání 

v hodnotovém žebříčku žáka a také o vztahu žáka ke škole.

     Na závěr lze konstatovat, že situace ohledně komunikace a kooperace mezi školou a rodiči 

dětí s minoritním postavením, se ubírá dobrým směrem. K tomu všemu musí ovšem přispívat 

svým zájmem, ochotou, a chápavostí rodiče, ale také učitelé svou odbornou připraveností, 

ohleduplností, chápavostí a všichni snahou najít společnou cestu.
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ZÁVĚR

     Tématem této diplomové práce je sociálně pedagogická práce s minoritami. Pohledem zpět 

do minulosti můžeme konstatovat, že naše společnost byla národnostně bohatá, i když ne ve 

smyslu kvantitativním. Nejednalo se o vysoké počty občanů odlišné národnosti v poměru 

k českému obyvatelstvu, ale tyto počty tvořila neméně důležitá skupina obyvatel.

     Nejprve bych chtěla zhodnotit splnění zadaných cílů. Co se týče prvního z nich, kterým 

bylo vytyčení možných cest pomoci a podpory vedoucích k začlenění žáků etnických menšin 

do systému školy a analyzovat možnosti profesní orientace žáků z minorit v systému 

školského vzdělávání, domnívám se, že tento cíl byl splněn. Informací o této problematice je 

zajisté celá řada, existuje mnoho knih a prací na tato témata, které nabízejí nespočet vhodných 

efektivních metod orientovaných na žáka. Záměrem této práce nebylo předkládat návody, ale 

poukázat na doporučená systémová opatření ke zlepšení přístupu ke vzdělání. Tato opatření    

a nabídka činností pro učitele a žáky, jsou spojeny se snahou odstranit bariéry, které mohou 

pramenit z odlišných kulturních identit. Nelze tu samozřejmě obsáhnout všechny problémy 

s tímto tématem spojené. Doporučení a nabídka činností však mohou posloužit jako zdroj 

nápadů a hlavně dětem samým umožnit lépe poznávat a chápat jeden druhého.

     Praktický cíl této práce byl dle mého názoru též naplněn. Empirickou sondou do 

problematiky dalšího vzdělávání a volby povolání romských žáků, jsem se pokusila

analyzovat důvody, které je motivovaly při volbě střední školy nebo učiliště, konfrontovat 

podíl rodiny a školního poradenství při profesní podpoře žáků. Empirická část poskytuje 

názory různých rodičů a žáků s minoritním postavením, kteří mají mnohdy odlišné zkušenosti 

a také názory na tuto problematiku, zvláště co se týče spolupráce se školou a učiteli dětí. 

Empirická sonda byla provedena kombinací strukturovaného rozhovoru a dotazníku. Její 

výsledky jsou prezentovány v kapitole 4. 3.

     Ze zjištěných údajů nám vyplývá, že základní škola dnes již dokáže vytvořit podmínky, ve 

kterých jsou romští žáci úspěšní, ale otázkou zůstává, zda je dokáže připravit na budoucí 

studium. Myslím si, že je potřeba, aby veškerá pozitivní opatření v sobě nesla významnou 

složku podpory k vlastní zodpovědnosti. Nelze jen žákům pomáhat, ale je nutné posilovat 

jejich osobní vůli a vést je k samostatnosti. Nezaměřit se pouze na úspěch ve vzdělání tady      

a teď, ale i na úspěchy budoucí, studijní i životní.
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     V závěru celé práce bych chtěla shrnout nejdůležitější zjištění, na která jsem narazila 

v průběhu práce na tomto tématu. Jak již bylo řečeno, obec Obrnice patří mezi sociálně 

vyloučené romské lokality a obecně lze říci, že čím větší je zastoupení dětí ze sociálně 

vyloučeného prostředí na škole, tím je pedagogická práce náročnější na individuální přístup       

a intenzivní budování vztahu škola – dítě – rodina. Zjistila jsem, že i takto označená obec 

může ukázat cestu jiným, jak lze žít bez rasové nesnášenlivosti. K tomu přispívá zejména

otevřená komunikace a vzájemná spolupráce mezi vedením obce a základní školy 

v Obrnicích, které se ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky z různých oblastí 

podílejí na realizaci projektů s cílem podporovat pocity sounáležitosti, ochotu spolupracovat,

respektovat ostatní nebo jak potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, také 

k objevení zájmů a silných stránek každého dítěte. Díky těmto projektům a aktivitám se nejen 

výrazně zlepšuje celkový vzhled a prostředí obce, ale dle mého názoru se zde investuje hlavně 

do zachování „lidské atmosféry“. Tento přístup bych doporučila všem obcím a školám, kde se 

potýkají s problémy společného soužití majority a minority.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1    Bulharská menšina

     T. Šiškové65 uvádí, že historie přítomnosti Bulharů v českých zemích sahá do druhé 

poloviny 19. století. Ve společenském vědomí jsou Bulhaři v ČR vnímáni jako  zelináři a 

zahradníci, což vyplývá z profesního zařazení bulharských imigrantů do českých zemí 

koncem 19. století či v období mezi dvěma světovými válkami. Obecně měl příliv Bulharů do 

českých zemí několik etap a byl také politicky motivován. Jedná se konkrétně o vlnu 

bulharských emigrantů do českých zemí po potlačení protifašistického povstání v Bulharsku 

v roce 1923, dále po druhé světové válce (v letech 1946- 1947) o vlnu přibližně 12 tisíc osob 

bulharských zemědělských dělníků, kteří byli usídleni v pohraničních oblastech po vyhnání 

Němců. V roce 1957 se v okresech Most a Chomutov usídlila skupina zhruba 4 tisíc osob 

stavebních dělníků. Část Bulharů z uvedených imigračních vln zůstala v českých zemích 

natrvalo a aktivně se zapojovala do činnosti bulharských kulturně osvětových organizací –

Bulharských klubů J. Dimitrova (v padesátých letech jich bylo kolem padesáti a vyvíjely 

činnost po celém území Čech).     

     Podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se k bulharské 

národnosti přihlásilo 4 363 obyvatel. Geografické usídlení Bulharů v ČR je celoplošné, 

soustředěni jsou především ve velkých městech, v Praze, Brně, Ostravě atd. 

Aktivity

     Aktivity bulharských organizací směřují k zachování bulharské identity, udržování 

bulharských tradic, jazyka a popularizace bulharské kultury prostřednictvím nejrůznějších 

kulturních a společenských akcí – koncertů, výstav, přednášek, kursů apod. Téměř všechna 

sdružení pořádají oslavy tradičních bulharských svátků: 1. března („Baba Marta“), 3. března 

(státní svátek Bulharska), pravoslavné Velikonoce („Velik den“), 24. května (Den 

slovanských věrozvěstů), pravoslavné Vánoce (Koleda) atd. 

                                                
65 ŠIŠKOVÁ,T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008.s 98



Organizace menšiny 

 Bulharský kulturně osvětový klub v Praze, který má nejpočetnější základnu, se podílí 

na organizačním zajištěná řady akcí nadlokálního významu, např. folklórního festivalu 

Praha srdce národů, fotbalového turnaje národnostních menšin o pohár Senátu 

Parlamentu ČR. V sídle klubu (Americká 28, Praha 2) jsou pro členy instalovány dva 

satelitní programy, jejichž prostřednictvím je možno sledovat celostátní bulharské TV 

programy.

 Bulharský kulturně osvětový klub v Ostravě pořádá exkurse pro členy klubu a jejich 

rodiny, dále pořádá řadu akcí pro děti, spolupracuje s ostatními menšinami v regionu i 

mimo něj (s Řeky, Maďary, Rusy).

 Bulharská kulturně osvětová organizace v ČR vydává periodikum Roden Glas.

 Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně navázalo na tradice organizace vzniklé 

v roce 1957. Od roku 2002 funguje nové občanské sdružení, které má za cíl zejména 

uchování národní kultury, tradic a rodného jazyka.

 Občanské sdružení Pirin organizuje pro širokou veřejnost semináře bulharských 

lidových tanců.

 Zaedno – sdružení Bulharů a jejich přátel pořádá výstavy, koncerty a oslavu 

tradičního bulharského svátku vína „ Trifon Zarezan“.

 Vazraždane – občanské sdružení působící v Praze, kromě oslav tradičních 

bulharských svátků organizuje od roku 2002 sobotní školu „Čtu, píšu a mluvím 

bulharsky“ ve spolupráci s Bulharskou kulturně osvětovou organizací „Sv. Cyrila a 

Metoděje“ v Praze. Organizuje výstavy, koncerty a vydává vlastní časopis Balgari.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Bulharská národnostní menšina má v Radě jednoho zástupce.

Aktivní spolupráce se týká hlavně:

 poskytování dotace na vydávání periodika Roden Glas a Balgari

 oblasti dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy vůči bulharským občanským sdružením.

     Příslušníci bulharské menšiny používají mateřský jazyk v rámci spolkového života, ve 

vztahu k bulharským institucím (velvyslanectví, škola, kulturní středisko), v náboženském 

životě (hlásí se zejména k pravoslavné církvi), především však v soukromém životě.



Příloha č. 2  Chorvatská menšina

     K chorvatské národnosti se v ČR podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 1 585 

osob. Podle T. Šiškové66 se historie usídlení Chorvatů v českých zemích odvíjí již od konce 

16. století, kdy do českých zemí přišli Chorvaté prchající z Balkánu před expanzí Osmánské 

říše.

     Historické prameny a odborná literatura dokládají, že Chorvaté obývali desítky 

jihomoravských obcí. I když v průběhu staletí podléhali vlivu většinového českého i 

německého obyvatelstva, uchovali si mateřský jazyk (nářečí čakavštiny). Po nástupu 

komunistického režimu byli Chorvaté společně s Němci nařčeni z kolaborace, následně 

vyhnáni ze svých domovů a rozptýleni po celé Moravě. Po roce 1989 se příslušníci 

chorvatské národnosti rovnocenně zařadili mezi ostatní národnostní menšiny v ČR.

Aktivity

     Zajišťuje Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které každoročně pořádá 

Chorvatský kulturní den. Sdružení, ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, zřídilo   

v obci Jevišovka (v budově bývalé měšťanské školy) stálou muzejní expozice o historii a 

životě Chorvatů na jižní Moravě. 

Organizace menšiny

     Ladislav Furiš, člen Rady a předseda Sdružení občanů chorvatské národnosti, J. Hubený67

vidí činnost organizací Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR a Národopisného spolku 

Pálava v prezentaci folkloru moravských Chorvatů. Soubory Pálava, Pálavan, Pálavánek a 

Pálavanští senioři dosahují doma i v zahraničí pozoruhodných výsledků. Díky souborům jsou 

vedle jiného zachovány i unikátní chorvatské kroje.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Chorvatská menšina má od roku 2001 zástupce v Radě, v jejím výboru pro spolupráci 

s orgány samosprávy a ve Výboru pro dotační politiku. Aktivní spolupráce se dále týká 

finanční podpory dotačních programů Ministerstva kultury. To podpořilo otevření stálé 

muzejní expozice v Jevišovce a každoročně podporuje konání Chorvatského kulturního dne.     
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Příloha č. 3  Maďarská menšina
     
     Podle T. Šiškové68 významná vlna přílivu Maďarů do českých zemí se uskutečnila po 

druhé světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolného přesídlení do českého 

pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou za studiem a za prací do velkých měst). 

příslušníci maďarské menšiny žijí rozptýleně po celém území České republiky, největší 

zastoupení mají v Praze, Moravskoslezském a Severočeském kraji.

    K maďarské národnosti v České republice se podle posledního sčítání lidu v roce 2001 

přihlásilo 14 672 osob, vlastní odhad zástupců menšiny je však vyšší (zhruba 19-20 tisíc).

Aktivity

     T. Csémy69 ve svém příspěvku uvádí, že před listopadem 1989 neměla maďarská menšina 

v České republice možnost sama se legálně sdružovat, vytvářet své kulturní organizace. V té 

době byla přítomnost maďarské menšiny zřetelná pouze v souvislosti s některými 

vzdělávacími a kulturními organizacemi. Nejvýznamnější takovou institucí byla Univerzita 

Karlova, kde vznikl již v roce 1883 seminář maďarštiny. Další významnou institucí pozitivně 

ovlivňující život maďarské menšiny bylo a stále je Pražské maďarské kulturní středisko, které 

vzniklo v roce 1977 a zejména v osmdesátých letech se stalo místem setkávání Maďarů 

žijících v Praze.

     Třetí oblastí, se zřetelnou přítomností maďarské menšiny, byla vysokoškolská mládež, 

sdružená do studentských kroužků Ady Endre v Praze Kazinczy Ferenc v Brně.Kroužky měly 

velký vliv na vývoj národního povědomí několika generací studentů.

     V únoru 1990 byl v Praze založen Svaz Maďarů žijících v českých zemích, čímž započal 

plnohodnotný národnostní život této menšiny České republice. T. Scémy70 pokračuje výčtem 

cílů tohoto národního občanského sdružením a seznamuje s několika okruhy činnosti, 

vyplývajícími z těchto cílů:

 organizovat sebevzdělání a kulturní vyžití členů,

 rozvíjet kulturu mateřského jazyka a podporovat přirozenou vazbu na maďarskou 

kulturu,
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 poznávat a rozvíjet maďarsko-české kulturní a jiné vztahy a podporovat jejich 

popularizaci.

     Okruhy činnosti:

 Klubová a přednášková činnost – pravidelná měsíční setkání, kdy každý může přijít a 

odejít kdy chce. Přednášky jsou pořádány ve spolupráci s Pražským maďarským 

kulturním střediskem a přednášejícími jsou významné osobnosti zejména ze 

Slovenska a Maďarska.

 Maďarské kulturní dny – jsou pořádány v Praze od roku 1992 a dále v Brně a Ostravě 

v několika posledních letech. Jde zpravidla o několikadenní akci, kdy je maďarská 

kultura formou různých kulturních akcí prezentována v několika městech v České 

republice.

 Rozhlas a tisk – ve spolupráci s Českým rozhlasem jsou zavedeny na stanici Rádio 

Regina pravidelné pořady v češtině a maďarštině v rámci „Klubu porozumění“. Svaz 

Maďarů v současnosti vydává celostátní periodický časopis Prágai Tükör (Pražské 

zrcadlo, http//www.pragaitukor.com), který vychází od roku 1994. 

Organizace menšiny

     Úřad vlády ČR71 uvádí jako zastřešující organizaci občanské sdružení Svaz Maďarů 

žijících v českých zemích, který má v ČR několik regionálních organizací. Jde o organizační 

jednotky (OJ).

 OJ Praha - spolupořadatel mezinárodního folklorního festivalu „Praha srdce národů“ 

a „Setkání kultur“, která je společnou akcí národnostních menšin v Praze;

 OJ Brno - účast na akcích „Folklór bez hranic", „Žijeme v jednom městě" a „Návraty 

ke kořenům“;

 OJ Teplice - účast na slavnostním otevření lázeňské sezóny v Teplicích, dny maďarské 

kuchyně v Teplicích. Dále pak OJ Litoměřice, OJ Plzeň, OJ Ostrava.
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 Maďarská sekce hnutí Soužití – pořádá akce k národním svátkům, historickým 

událostem, podílí se na organizaci společenských akcí, pravidelně analyzuje 

národnostně menšinové problémy v ČR a zaujímá k nim stanovisko.

 Maďarské hospodářské sdružení – věnuje se maďarsko–české hospodářské spolupráci, 

poskytuje informace a pomoc zájemcům.

 Spolek A. Görgeyho – věnoval se především přípravě odhalení pamětní desky 

přednímu maďarskému chemikovi z 19. století A. Görgeymu, který vystudoval na 

Karlově univerzitě.

 Spolek Iglice – provozoval neformální maďarskou školku v Praze. Děti se scházejí 

pravidelně každý týden. Školka napomáhá k osvojení mateřštiny.

 Spolek maďarských lékařů – nová organizace,která získala několik desítek členů. 

jedním z cílů je osvojení si odborné terminologie v mateřštině. Navázala styky 

s odbornou polskou organizací v ČR.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Maďarská národnostní menšina má zastoupení v Radě, v jejím Výboru pro spolupráci 

s orgány samosprávy a ve Výboru pro dotační politiku. Má své zastoupení v poradních 

grémiích rezortu kultury a rezortu školství, mládeže a tělovýchovy.  Maďarská menšina nemá 

v ČR vlastní menšinové školství. Významné jsou vzdělávací klubové aktivity jednotlivých 

základních organizací a kurzy maďarštiny, popř. vzdělávací programy pro děti.

     Příslušníci maďarské menšiny používají mateřský jazyk především v soukromí, 

v ojedinělých případech i ve veřejném styku



Příloha č. 4 Rusínská menšina

     Rusíni jsou v České republice uznáni tradiční národnostní menšinou. Ve výsledcích sčítání 

lidu v roce 2001 je Rusínů jen 1109, z toho se dá vyvodit, že patří k poměrně malým 

komunitám. Podle T. Šiškové72 jsou Rusíni v ČR zastoupeni v řadě regionů. Nejvíce je jich 

v Praze, v severních Čechách a na severní Moravě.

    Z učebnic dějepisu lze zjistit, že podmínky pro život Rusínů na území Čech a Moravy byly 

determinovány historickým vývojem. Součástí předválečného Československa byla 

Podkarpatská Rus, vlast Rusínů, připojené v roce 1945 k Sovětské Ukrajině, kde  byli Rusíni 

prohlášeni za Ukrajince a obdobně se dělo postupně v celém východním bloku. Během 

čtyřiceti let vlády komunistů nebylo možno se k rusínské národnosti při sčítání lidu přihlásit. 

V Československu se proto Rusíni hlásili jak k ukrajinské, tak i slovenské, české, nebo ruské 

národnosti. Zdálo se, že Rusíni zmizeli z národnostní mapy střední Evropy. Po listopadu 1989 

došlo k oživení rusínského národního povědomí.

   V současnosti se Rusíni v ČR, kteří se cítí být součástí ukrajinského národa, identifikují 

jako Ukrajinci. V každém případě se zdá, že tento proces bude mít zásadní vliv na početnost a 

budoucnost rusínské národnostní menšiny v ČR.

Organizace menšiny

     Zástupci národnostní menšiny73 uvádí jako nejpočetnější organizaci Společnost přátel 

Podkarpatské Rusi (SPPR), která prosazuje zájmy Rusínů. 

Samostatně působí Občanské sdružení Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi (Obščestvo Rusinov

i prijatelov Podkarpatskoj Rusi), které úzce spolupracuje se SPPR.

Aktivity

     Jedná se zejména o obnovu a rozvoj rusínské identity. SPPR vyvíjí kulturní, vzdělávací, 

ediční aj. činnost, podporuje poznávací a turistické zájezdy do regionů obývaných Rusíny, 

aktivně spolupracuje s organizacemi rusínských národnostních menšin v jiných zemích (např. 

v Maďarsku, na Ukrajině, Polsku, Srbsku aj.). Vydává rovněž časopis Podkarpatská Rus.
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Spolupráce s Radou dalšími orgány státní správy a samosprávy

     Okamžik, kdy se zástupci rusínské menšiny stali členy Rady vlády pro národnostní 

menšiny, byl velmi významný pro zvýšení jejich společenské prestiže. 

Aktivní spolupráce se týká:

 poskytování dotací ne vydávání periodik;

 dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vůči národnostním občanským sdružením.



Příloha č. 5    Řecká menšina

     Řecká národnostní menšina se během posledního půlstoletí století stala součástí naší 

společnosti, ale příliš o ní nevíme. V učebnicích dějepisu se můžeme dočíst, že po druhé 

světové válce emigrovalo během občanské války v letech 1946-1949 do Československa 

hodně Řeků, často sem byly posílány i malé děti a mládež.

    Řečtí azylanti přijali svůj pobyt v českých zemích za dočasný a sklonku sedmdesátých let 

20. století začala vlna reemigrace. Řada reemigrantů, pokud ve své mateřské zemi Řecku 

nenašla společenské nebo profesní uplatnění, zvolila opětovné přesídlení do tehdejšího 

Československa.

     Podle Úřadu vlády pro národnostní menšiny74 se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 

k řecké národnosti 3 219 osob. Podle vlastních odhadů menšiny však jde až o 7 000 osob. 

Řecká komunita je usídlena v následujících městech: Praha, Brno, Ostrava, Jeseník, Krnov, 

Třinec, Karviná, Šumperk, Vrbno pod Pradědem, Havířov a Bohumín aj.

Organizace menšiny

     Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice75 uvádí, že příslušníci řecké 

menšiny jsou organizováni ve sdružení Asociace řeckých obcí v České republice (AŘO v ČR), 

která sdružuje 14 řeckých obcí po celé ČR (např. Bohumín, Brno, Havířov, Jeseník, Ostrava, 

Praha aj.). mezi hlavní cíle AŘO v ČR patří prohlubování a podpora vztahů mezi řeckou 

menšinou a většinovou společností, zejména na poli kulturním a společenském.

Aktivity

     Kulturní činnost řecké menšiny je velmi bohatá a podílejí se na ní všechny organizace 

označované jako "řecké obce". K nejvýznamnějším kulturním svátkům patří již tradiční 

Řecký festival v Krnově, Řecké dny v Brně. K aktuálním a zároveň velmi významným a 

dlouhodobým projektům patří Řecké kulturní, vzdělávací a společenské centrum v Brně; 

Podporuje kulturní akce řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech, zejména zaměřené 
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na uchování a rozvoj řeckého jazyka, pěstování tradic a folklórního umění a zachování 

řeckého kulturního povědomí.

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

     Řecká menšina má v Radě vlády pro národnostní menšiny jednoho zástupce.

Aktivní spolupráce se týká zejména:

 poskytování dotací na vydávání periodik

 dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

vůči národnostním občanským sdružením. 



Příloha č. 6  Srbská menšina

     Srbové žijící v ČR pocházejí nejen ze státu, který je dnes uznáván OSN, Srbska a Černé 

Hory, nýbrž ze všech historických území, na kterých před balkánským konfliktem žili Srbové 

a která dnes náleží jiným státům - jako je Srbská krajina, Srem, Banat a Bačka v Chorvatsku, 

či oblasti v Bosně a Hercegovině a dnešní Makedonii.

     K srbské národnostní menšině v České republice podle sčítání lidu z roku 2001 přihlásilo 

1 801 osob. Podle vlastního odhadu žije v ČR přibližně 10 000 až 12 000 Srbů. Příslušníci 

srbské menšiny žijí rozptýleně po celém území ČR, nejvíce ve velkých městech, jako je 

Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Most a další.

Organizace menšiny

     Srbské sdružení sv. Sáva sdružuje příslušníky srbské menšiny na území celé republiky. 

Pomáhá udržení národnostní identity srbské menšiny v ČR a prezentuje její kulturu a tradici 

majoritní společnosti.

Aktivity

     Oslava církevních svátků a zároveň státních svátků (Vánoce, Velikonoce) a především 

oslava státního svátku Sv. Sávy (27. leden). Jednou z hlavních aktivit je vydávání časopisu 

Srbska reč.    

Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

     Účast na veřejném životě srbské menšiny je od roku 2004 zajišťována členstvím zástupce 

Srbů v Radě a jejích výkonných výborech. Zástupce srbské národnostní menšiny je v 

komisích MK a MŠMT a v Komisi Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních 

menšin.



Příloha č. 7

OBEC OBRNICE

Základní strategie plánu sociálního začlenění 
vyloučených romských lokalit/komunit a sociálně 

vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel“

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Obrnice dne 
4.2.2009 pod ZO č.1/6/2009

…………………………….                                   ………………………………..
Drahomíra Miklošová  v.r.                                          Stanislav Zaspal v.r.
  místostarostka                                                               starosta



Základní strategie plánu sociálního začlenění 
vyloučených romských lokalit/komunit a sociálně 

vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel“

Část „A“ – Komentář

Plán sociálního začlenění vyloučených romských lokalit/komunit a sociálně 
ohrožených skupin obyvatel, navazuje na realizaci projektů, zakotvených v Programu 
rozvoje obce Obrnice pro roky 2008 – 2013,  kapitola 5), str.25 – Sociální rozvoj.

Na území obce Obrnice, která má ve správním obvodu obec Chanov, České Zlatníky 
a Obrnice, je největší koncentrace problémových skupin obyvatel především 
v sídlištní lokalitě, kde žije dle údajů uvedených v dokumentu „Analýza sociálně 
vyloučených romských lokalit“ v ČR (tzv. Gabalova analýza), z roku 2006,  cca 700 -
800 příslušníků romského etnika, s odhadem podílu  Romů na celkovém počtu 
obyvatel sídlištní lokality ve výši 50 %. V sídlišti bydlí nejen příslušníci romského 
etnika, ale i sociálně vyloučené a sociálně ohrožené skupiny obyvatel.

Vznik a vývoj lokality s velkým podílem obyvatel romského etnika a sociálně 
vyloučených osob, vznikla nově  sestěhováváním za levným bydlením, a to jak 
v rámci druhé vlny Romů z východního Slovenska v roce 1985, tak postupným 
přestěhováním Romů  a sociálně vyloučených osob z Mostu a jiných částí kraje, 
přílivem  vystěhovávaných  sociálně vyloučených osob a Romů z lukrativních lokalit 
(např. Praha a její okolí), další vlny stěhování Romů ze Slovenska. 

Sídliště je také poměrně úzce spjato s lokalitou  Most, Most – Rudolice (tzv. sídliště 
Chanov) a  Litvínov,  kdy v rámci těchto lokalit existuje velká migrace obyvatel, 
především z řad sociálně vyloučených osob a Romů.

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, je zde vysoký podíl definovaných 
skupin obyvatel na procentu nezaměstnanosti, kdy je v analýze uvedeno, že odhad 
míry nezaměstnanosti romských obyvatel je 98 %.

V analýze je uvedeno,  že v době provádění průzkumu, nebyla na úrovni samosprávy 
přijata žádná specifická koncepce či projekty zaměřené na integraci romských 
obyvatel, a ani se žádné nepřipravovaly.  

Aktivita se zaměřením na práci s romskou komunitou byla zahájena pouze na 
Základní škole pod vedením ředitele Mgr.Šimana, se zaměřením na děti s povinnou 
školní docházkou, tj. na děti do 15 let.. Na škole působí 1 romský asistent pedagoga.
Za jeho účasti a podpory vedení Základní školy, se realizují projekty zaměřené na 
prevenci kriminality, drog a sociálně patologických jevů (besedy se zástupci 
mosteckého K-centra), organizují se přednášky na téma romská historie a kultura, 
organizují se volnočasové aktivity (kroužky různě tématicky zamřené).

Vedení Základní školy se aktivně zajímá o vyhlašované dotační programy, 
především MŠMT, se zaměřením na podporu motivace a vzdělávání romských dětí. 



V roce 2008 byla v obci zahájena aktivita neziskového občanského sdružení 
Komunitní centrum Duhovka. Činnost centra spočívá ve vytváření podmínek pro 
trávení volného času dětí školního věku – možnost vypracovávat úkoly do školy, 
možnost rozvíjet umělecké vlohy – malování, zpěv, tanec, sportovní aktivity, vše za 
účasti odborných a dobrovolných asistentů.
Činnost centra je prováděna v pronajatém prostoru v objektu ve vlastnictví TJ Sokol 
Obrnice. Pro další rozvoj, rozšíření a podporu aktivit komunitního centra, je nejen 
poskytováním finančních příspěvků ze strany obce, ale i podporu při vyhledání a 
vybudování stabilního zázemí, umožňující práci s dětmi v širším spektru.   

V oblasti přípravy dětí na školní docházku  nebyly dosud využívány žádné programy 
či projekty nad rámec běžné výchovy a individuální přípravy dětí v Mateřské školce. 
Mezi dětmi, které navštěvují předškolní zařízení a dětmi, které rodiče nechávají 
doma, se při jejich vstupu do Základní školy projevují rozdíly v adaptaci dítěte na 
nové prostředí, což se následně odráží i v jejich úspěšnosti ve výuce.

Velkou roli v dalším vzdělávání dětí po ukončení základní školní docházky sehrávají 
rodiče dětí, kteří nepodporují motivaci a zájem dítěte o dosažení kvalifikace pro 
budoucí zaměstnání. Samozřejmě, že svou roli sehrává i systém
sociálních podpor.

Hledání řešení stále více narůstajících problémům v soužití obyvatel obce, 
vyplývající z různorodé kultury a zvyků, které mají velmi negativní dopady 
na kvalitu a kulturu bydlení,  na bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku.
zvyšující  se kriminalitu v obci, gamblerství, narkomanie, alkoholismu, lichvy apod., je 
nutno ze strany samosprávy  zahájit proces integrace romského etnika a sociálně 
vyloučených obyvatel v daleko větším měřítku, než doposud. Problémy mohou 
postupně narůstat také tím, že přibývá  větší a větší  problémová skupina 
mladistvých, kteří se nejenom nevzdělávají, ale ani nepracují.    

Rozhodující roli v nastartování změn poměrů v obci, zapříčiněných stávající sociální  
skladbou obyvatel, by především měla  být obec.

Bez  politického rozhodnutí a seriozního zájmu obce a jejího zastupitelstva, vč. zájmu 
obyvatel obce, není možné, a ani nelze usilovat o systematické, komplexní a 
dlouhodobé řešení výše uvedené problematiky a zamezení  dalšího prohlubování  
sociálního vyloučení obyvatel této lokality.

Obec zahájila některé kroky již před přijetím navržené základní strategie, a to 
zřízením pracovního místa „terénní pracovník“ na podporu komunikace s romskou 
komunitou a sociálně vyloučenými občany.  Financování nákladů na činnost 
terénního pracovníka je možné z dotace, 
na kterou je podána žádost na Radu vlády ČR pro záležitosti romské komunity. 
Dotace může být poskytnuta až do výše 200 tis.Kč.

Od 2.2.2009 byl na tuto funkci přijat pracovník se základním obsahem pracovní 
činnosti : 



- sběr dat a informací o romské komunitě  se všemi problémy tak, aby mohl 
předkládat návrhy  

- na  řešení  problému jednotlivců i celé komunity

-    o své činnosti vede důsledně dokumentaci, která bude měřítkem úspěšnosti 
jeho práce a  

           podkladem pro vytvoření metodiky a standardů řešení problémů romských 
komunit  

-    s rodiči projednává odstranění nedostatků ve výchově dětí, přesvědčováním 
zajišťuje   

          docházku dětí do školy, spolupracuje s Základní školou a Mateřskou školou

- působí jako poradce pro komunitu při praktických činnostech (hospodaření, 
drobné       

      opravy,  apod.)

-    pomáhá pracovníkům obce řešit složité situace při úředních jednáních 
s romským   
     Občanem

-    soustavně pracuje s mladistvými v oblastech vzdělávání, zdravotní  a 
protidrogové 
     prevence  

-    zpracovává statistické údaje pro potřeby obecního úřadu, krajského úřadu a 
MPSV

-    v průběhu pracovní činnosti se  nadále vzdělává v oblasti státní správy a 
samosprávy

Dále byl zpracován projekt „RESTART“, na základě výzvy MPSV o poskytnutí dotace 
na projekty podporující sociální integraci příslušníků romských lokalit. 
Ke zpracovávání návrhů na řešení definované problematiky by měla být ustanovena 
komise pro sociální záležitosti, jako poradní orgán Rady obce nebo sociální výbor, 
jako poradní orgán pro Zastupitelstvo obce, složen jak ze zastupitelů obce, 
odborného sociálního poradce, tak i z laické veřejnosti.
   
Schválením níže uvedených bodů „Základní strategie“, mohou být zahájeny 
systémové kroky ke zpracovávání konkrétních návrhů a dokumentů, vč. zahájení 
užší spolupráce se všemi 
zainteresovanými subjekty za podpory obce, vedoucí k realizaci opatření 
postupného  řešení definovaných problémů v sídlištní lokalitě obce Obrnice.    



Část „B“ – Základní strategie plánu sociálního začlenění vyloučených 
romských lokalit/komunit a sociálně vyloučených a sociálně ohrožených 
obyvatel  

Návrh jednotlivých etap a úkonů :

1. Analýza – aktualizace prozkoumání vymezené lokality panelového sídliště
dle osnovy :

- počet  domů a bytů, jejich technický stav, poměry vlastnických vztahů, 
poměr obsazenosti bytů dle vydefinovaných sociálně vyloučených 
skupin obyvatel

- počet obyvatel v sídlištní lokalitě
- odhad počtu sociálně vyloučených a romských obyvatel
- odhad věkové struktury
- odhad vzdělanostní struktury
- míra zaměstnanosti 

2. Na základě získaných údajů , provést vyhodnocení priorit programového  
zaměření se na jednotlivé skupiny : 

     -     děti předškolního věku
- děti s povinnou školní docházkou
- mladiství 
- rodiče 
- nezaměstnaní

3. Stanovení programového zaměření se na jednotlivé sociálně vyloučené 
skupiny obyvatel 

- oblast podpory vzdělávání dětí a mládeže
- oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže
- oblast prevence předcházení a snižování rizik kriminality

a  drogové závislosti, především u mládeže
-    oblast podpory terénní sociální práce, poskytovaní bezplatné služby 
      jednotlivcům a rodinám, které se ocitly v tísni  
- oblast podpory neziskovým sdružením, prokazatelně vykonávající

dobrovolnou a efektivní  činnost, vedoucí k integraci sociálně 
vyloučených a romských skupin obyvatel

- oblast podpory vyhledávání a realizace dotačních programů a projektů, 
vyhlašovaných na podporu integrace, výchovy a vzdělávání rizikových 
skupin obyvatel, vč. jejich umisťování na pracovní trh

- oblast podpory vzniku poradenského centra v oblasti finanční, bytové, 
zaměstnanosti a sociálních služeb    



Příloha č. 8 

Datum:…………..

DOTAZNÍK 

Škola:……………………………………Třída:…………..Věk:…...

     Přeji vám pěkný den. Máte před sebou krátký dotazník, který se týká volby vašeho 

povolání. Cílem průzkumu je zjistit vaši motivaci při výběru střední školy a následného 

zaměstnání, především kdo a jak vás v tomto směru ovlivnil. Vyplnění dotazníku vám 

nezabere více než 10 minut. 

     Instrukce:  Na níže uvedené otázky odpovězte tím, že zakroužkujete písmeno správné 

varianty z předložených odpovědí. Nepřemýšlejte příliš dlouho, první reakce je obvykle ta 

nejlepší. Odpovídejte upřímně, dotazník je anonymní, slouží pouze k výzkumu.

                                                                                                            Děkuji: Hana Matuštíková

1. Jsi                                 a) dívka                                                 b) chlapec

2. Jaké jsou Tvé zájmy?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Navštěvuješ zájmový kroužek?

a) ve škole

b) v integrovaném volnočasovém centru

c) v nízkoprahovém zařízení Duhovka

d) jinde (kde?) ………………………..

e) nenavštěvuji žádný kroužek



4. Čím bys chtěl/a být a proč?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Kdy ses rozhodl/a pro toto povolání?

a) na I. stupni základní školy

b) na II. stupni základní školy

c) v letošním školním roce          

6. Zakroužkuj to, co výstižněji charakterizuje Tvé představy o dalším 

vzdělávání:

a) dosažení co nejvyššího vzdělání

b) profesní dráha vyučeného pracovníka

c) přihlásím se na Úřad práce

7. Jakou přípravou musíš projít, abys mohl/a vybrané povolání vykonávat?

            a) stření škola

            b) 4letý studijní obor

            c) 3letý učební obor

            d) jiný typ studia (jaký?) …………………………………..

            e) nebudu se dál vzdělávat

8. Kdo má podle Tvého názoru vliv na Tvé úspěchy ve škole?

            a) rodiče

            b) učitelé

            c) asistent pedagoga

            d) já sám/a

            e) kamarád

            f) někdo jiný (kdo?) …………………….



9. Kdo Ti pomáhá s učením, když Ti něco nejde nebo něčemu nerozumíš?

   a) rodiče

   b) učitelé

   c) asistent pedagoga

   d) kamarád

   e) někdo jiný (kdo?) ……………..

   f) nikdo, musím si pomoci sám

10. Co je pro Tebe v životě důležité (označ slova čísly 1, 2, 3, 4, 5 – jedničkou 

označ nejdůležitější hodnotu):

   majetek a peníze                             …..

   klidný a pohodový život                 …..

   dosažení co nejvyššího vzdělání     …..

   zdraví a láska                                   …..

   obdiv druhých                                  …..

11. Kdo v rodině rozhoduje o volbě Tvého povolání?

a) Záleží na mně, rodiče se o problém mé volby vzdělání a povolání nezajímají

b) Záleží na mně, rodiče mi při tom radí a doporučují

c) Rozhodující slovo mají rodiče, ale mé přání a můj názor přitom berou v úvahu

d) Nemám na to žádný vliv, rozhodují rodiče

e) U nás se tím nikdo nezabývá

12. Shoduje se volba Tvého povolání s přáním rodičů?

      a) ano                          b) ne                             c) nevím      

13. Jak ovlivnila Tvé rozhodnutí o volbě povolání škola?

           a) vyučovací předmět (jaký?) ……………..

           b) exkurse a besedy na téma volby povolání

           c) dobré rady učitelů a výchovného poradce

           d) zajištění materiálu, ze kterého jsem čerpal/a informace

           e) škola na mé rozhodnutí neměla vliv



14. S kým ses radil (kdo Tě ovlivnil) při výběru povolání?

a) rodiče

b) jiný člen rodiny

c) učitelé ve škole

d) vedoucí zájmového kroužku

e) já sám/sama

f) kamarád

15. Jaké máš osobní (vlastní) důvody pro volbu svého povolání?

a) zájem o učební - studijní obor/studium

b) snadné pracovní uplatnění

c) přání rodičů

d) vliv kamarádů

e) možnosti v okolí bydliště

f) dobré finanční podmínky

g) jiný důvod (jaký?) ……………………………

16. Jakým způsobem jsi získával/a informace a poznatky o profesích?

a) ve škole během vyučování

b) ve škole – informoval mě třídní učitel, výchovný poradce, asistent pedagoga 

c) od rodičů

d) od spolužáků

e) na internetu

f) čtením různých letáků a brožur z oblasti volby povolání

g) jiným způsobem (jakým?) ……………………………..

17. Narazil/a jsi při volbě povolání na nějaký problém?

            a) ano, musel/a jsem se vyrovnat s tímto problémem:………………………………

                ……………………………………………………………………………………..

            b) ne



Příloha č. 9 Záznamový list odpovědí

PANÍ/PAN

DCERA/SYN                                             

NAVŠTĚVOVANÝ ROČNÍK :  ………………..        ŠKOLA: ………………….

ROZHOVOR VEDL: ……………………………        DATUM: ………………...

  
__________________________________________________________________________________
            

Vážení rodiče,

     Ráda bych se vás zeptala na několik věcí, týkajících se volby povolání vaší dcery/syna. 

Jsem přesvědčena, že rodina sehrává při volbě povolání rozhodující roli, proto prosím o vaše 

názory na to, jak rozhodovací proces volby povolání prožíváte ve vaší rodině. Vaše odpovědi 

budou sloužit pouze pro vypracování diplomové práce. Věřím, že i vy přemýšlíte o 

budoucnosti svého dítěte a že mi sdělením svého názoru pomůžete. 

Děkuji vám za podporu.                                                                         Bc. Hana Matuštíková

__________________________________________________________________________________
            

Nejprve mi prosím, povězte něco o své dceři/synovi (jaké má vlastnosti, jaké jsou její/jeho 

zájmy, čím Vám dělá radost/starosti).



1 Jak velký vliv máte na své dítě? (řídí se vašimi radami, řeší vše podle svého rozhodnutí?)

2. Kdy jste začali přemýšlet o volbě povolání svého dítěte?

3. Kdo v rodině rozhoduje o volbě povolání?

4. Proč jste zvolili právě tuto školu (povolání)?

5. Radíte se s pedagogy o správné volbě povolání? Využíváte těchto rad, pokládáte je za 

užitečné?

6. Pomáhali vám s volbou povolání ještě někde jinde? (kde, kdo?)



7. Zvažovali jste při výběru školy i finanční situaci vaší rodiny? (jak, v čem?)

8. Přihlíželi jste při výběru povolání k zájmům svého dítěte?

9. Narazili jste při volbě povolání na nějaký problém? (pokud ano- jaký?)

Přáli byste si, aby vaše dítě dosáhlo vyššího vzdělání, než máte vy?



Souhlasím s tím, aby moje diplomová práce byla půjčována ke studijním účelům. Žádám, aby 

citace byly uváděny způsobem užívaným ve vědeckých pracích a aby se vypůjčovatelé řádně 

zapsali do přiloženého seznamu.

V Praze dne……………………….. ………………………………….
                      Podpis

Pořadové 
číslo

Jméno čtenáře č. ISIC karty Bydliště Datum 




