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Anotace 

 
Diplomová práce se zabývá romskými dětmi ve školách. Cílem práce bylo zjistit 

úspěšnost romských žáků v dokončování ZŠ a v přípravných třídách při ZŠ, ověřit jak 

se učitelům na 1. stupni ZŠ pracuje s romskými dětmi a jaké jsou zkušenosti učitelů 

s pedagogickými asistenty u romských žáků. Další část výzkumu zjišťuje u romských 

žáků 5. tříd jakou vidí svoji vzdělávací a životní perspektivu. V závěru výzkumného 

šetření zaměřené na pedagogicko-psychologickou poradnu jsem zjišťovala, jakými 

způsoby může pedagogicko-psychologický pracovník ovlivnit vzdělávání romského 

žáka na škole.  

Celá práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány 

teoretickým poznatkům. První kapitola se zaměřuje na historii a kulturu Romů, jejich 

původ, tradiční rodinné vztahy a zvyky, hudbu, romský jazyk a vztah k majoritní 

společnosti. Druhá kapitola charakterizuje mladší školní věk, jeho školní zralost, 

tělesný, emoční a jazykový vývoj, také se zabývá vývojem poznávacích procesů, 

socializaci a otázkou školního neprospěchu. Třetí kapitola pojednává o vzdělání 

romských dětí na školách, jejich začlenění do základních škol a o problémech spojených 

se vstupem do školy. Čtvrtá část je výzkumná, informuje o průběhu a výsledcích 

vlastního výzkumného šetření. 
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Annotation: 
 

My master's thesis deals with the gypsy children in schools. The main goal of the 

thesis was to find out success rate of gypsy pupils in finishing elementary schools and 

special classes by the elementary school, and to find out how teachers work with gypsy 

children and what the experience of teachers in working with gypsy kids are. The next 

part of my research focuses on gypsy pupils in the fifth grade and how they see their 

future and their prospects. In the end of my research focused on educational counseling 

I investigated how the educational counselor and teacher can influence education of a 

gypsy pupil in the school.  

The whole thesis is divided into four chapters. First three chapters are focused on 

theory. The first chapter is focused on the history and culture of Gypsies, their origin, 

traditional family relations and customs, music, language and their relation to the major 

society. The second chapter describes the younger school age, its maturity, physical, 

emotional and language development. It also deals with the development of cognitive 

processes, socialization and failing in school. The third chapter deals with the education 

of gypsy children, their integration into primary schools and with issues related to 

school. The fourth part is a research part. It provides information on the progress and 

results of the research. 
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Úvod 
Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala „Romské děti na 1.stupni ZŠ.“ 

Vzdělávání romských dětí v České republice je problém, který se snaží náš stát 

dlouhodobě řešit, kdy přes dlouhodobou snahu o začlenění romských žáků do 

vzdělávacího procesu, jsou romské děti na základních školách výrazně méně úspěšné 

než děti pocházející z majoritní populace, a proto jsou přeřazovány do praktických škol, 

za což je náš stát dlouhodobě kritizován Evropskou unií.   

Cílem práce je zjistit, jak jsou romští žáci úspěšní na ZŠ a v přípravných třídách, 

ověřit si u učitelů na 1.stupni ZŠ jejich práci s romskými dětmi a zkušenosti 

s pedagogickými asistenty. Další cíl je zaměřen na romské žáky 5.tříd, kde zjišťuji, 

jakou vidí svoji vzdělávací a životní perspektivu. U pedagogicko-psychologické 

poradny jsem se zaměřila na pedagogicko-psychologického pracovníka a jeho vliv na 

vzdělávání romského žáka ve škole. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se zaměřuji na 

historii a kulturu Romů, jejich původ, tradiční rodinné vztahy a zvyky, hudbu, romský 

jazyk a vztah k majoritní společnosti. 

V druhé kapitole jsem charakterizovala mladší školní věk, jeho školní zralost, 

tělesný, emoční a jazykový vývoj. Dále pak vývoj poznávacích procesů, socializaci dětí  

a otázku školního neprospěchu. 

Třetí kapitola pojednává o vzdělání romských dětí na školách, jejich začlenění do 

základních škol a o problémech spojených se vstupem do školy. Dále pak o pomoci 

pedagogických asistentů a  o přípravných třídách, které mají dětem vstup do školy 

usnadnit.  

Poslední, čtvrtá, kapitola informuje o vlastním výzkumném šetření, které bylo 

realizováno na vybraných základních školách v Praze za pomoci učitelů, žáků 5.tříd a 

pedagogicko-psychologického poradce. Jsou zde interpretovány získané výsledky 

vycházející z předem stanovených výzkumných otázek.  

Jedná se o výzkumné šetření, v němž jsem použila techniky dotazníku, řízeného 

rozhovoru, analýzu školních dokumentů. Výsledky dílčích šetření jsou zpracovány do 

tabulek a grafů. V závěru jsou cíle výzkumného šetření shrnuty.  



 

 

 

 - 10 - 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 Historie a kultura Romů 
 

1.1 Původ a historie osidlování Romů zejména na našem 

území a Slovensku 

 

Historii romského obyvatelstva jsem čerpala z knihy P. Říčana „S Romy žít 

budeme, jde o to jak.“ Odkud Romové přišli, to nikdo přesně neví. Jedná se vlastně o 

určitou záhadu. Bylo vypracováno množství dohadů, odkud mohli Romové tehdy přijít. 

V dnešní době se však historikové shodují na tom, že přišli asi v rozmezí 3. -10.stol.n.l z 

 Indie. 

Hlavní důvod proč Romové začali migrovat, byla obživa. I v jejich rodné vlasti 

na tom nebyli nejlépe a postupem času byli nuceni kočovat, aby se uživili. A to také 

přispělo k šíření jejich kultury. A to zejména kovářství, řemeslnictví, ale také schopnost 

bavit publikum tancem, hudbou a dalšími různými cirkusovými dovednostmi.                                                                                                                                       

Migrace Romů neproběhla jen v první vlně, ale probíhala v několika vlnách po 

několik staletí. Záznamy uvádějí, že se Romové už kolem tisíc let před Kristem vyskytli 

v Malé Asii a v Egyptě. V dnešní době je romská komunita rozptýlena po celém světě. 

Nejvíce Romů je v Evropě, kam se dostali s první vlnou před rokem tisíc přes dnešní 

Turecko, dále pak o sto let dříve přes Egypt a severoafrické pobřeží do Španělska 

dorazil slabší proud. Z dějin Romů je známa řada příběhů a osudů mnoha různých 

skupin, jež se od sebe lišily způsobem, dialektem, kulturou ale hlavně vzájemnými 

vztahy s neromským obyvatelstvem a naopak. S odmítnutím ze strany „bílých“ se 

Romové setkávali již dříve. Už v 15. století se k Romům chovali rumunští a moldavští 

šlechtici tvrdě. V této době je lidé nazývali  otroky, přičemž ve zmínkách z první 

poloviny minulého století se uvádí, že s nimi bylo i tak zacházeno. Našly se písemné 

doklady, jako například: výměna Roma za vepře, vykupování mladých Romů, atd. 
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„Z roku 1852 také pochází inzerát, který zněl takto: Dne  8. května bude v klášteře sv. 

Eliáše na koupi skupina cikánských otroků - 18 mužů, 10 chlapců a 3 dívky v dobrém 

stavu. „( Říčan,P.,1998, str. 14)  

První záznamy o Romech na našem území pocházejí kolem roku 1400, kdy se 

dochovaly popravčí knihy pánů z Rožmberka, kde se objevil záznam, kde byl jako 

spoluviník delikventa označen ,,cikán černý“. V stejné době se pohybovali střední 

Evropou ve velkých skupinách vedených stařešiny. Z doložených materiálů víme o 

putování skupiny ,,krále“ Sindela s vojvody (vajdy)  Panualem, Michalem a Ondřejem, 

kteří získali dva ochranné listy německého císaře a českého krále Zikmunda a v roce 

1422 i list papeže Martina V., kde se psalo, že vejvoda Ondřej a jeho lidé musí po dobu 

7 let putovat evropskými zeměmi jako kajícníci, z čehož jim plynul nárok na ochranu, 

pomoc a almužny. Celý Řím tehdy uvěřil vyprávění o národu, který se provinil a touží 

dosáhnout odpuštění. Kromě tohoto příběhu se dochovalo i jiné vyprávění, kde se praví, 

že Romové byli ze své vlasti vyhnáni pro svou víru. 

Romové, jako nenáviděný a nepochopený národ, byli v roce 1427 pařížským 

arcibiskupem vyloučeni z církve. Byli odhalení jako falešní kajícníci a časem i 

podezíráni z různých špionáží, jako například, že donášejí na stranu Turkům nebo že 

zakládají úmyslně požáry. 

Romové byli po celém světě, včetně naší země, na rozkaz královských nařízení, 

vypovězeni ze země. Mučení a zabíjení této národnostní menšiny, romského 

obyvatelstva, bylo na denním pořádku. Doložily se zprávy, že se pořádaly hony na 

Romy, kdy zabít Roma bylo beztrestné.   

Po celá staletí jsou Romové sledováni a pronásledování, Svědčí o tom například 

vládní vyhláška z roku 1710, týkající se ,,pod ztrátou hrdla vypovězených a jednomu 

každému svobodně o život připraviti dovolených zemi škodlivých cikánů“. Dospělí muži 

mají být  provazem na hrdle trestáni, ženám má být uříznuto pravé ucho (v Čechách) 

nebo levé ucho (na Moravě). A to proto, aby se zamezilo ,,té cikánské čeledi a lůzy 

obyčejné zapírání“. (Říčan,P.,1998, str. 15) 

Dále Říčan (1998) uvádí, že současně se v této době objevuje snaha začlenit 

Romy do naší společnosti a  legalizovat jejich přítomnost. Marie Terezie v roce 1761 

vypracovala jako první zákon o asimilační politice. V překladu to znamenalo, že 
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Romové měli právo pracovat v zemědělství, plnit náboženské povinnosti vůči církvi a 

povinnosti nevolníků vůči vrchnosti, a také se mohli oblékat jako ostatní obyvatelstvo. 

Společnost se je snažila přeměnit k obrazu svému a pod pohrůžkou 25 ran holí všem 

Romům zakázala mluvit romsky. Cikánská jména měla být také zapomenuta a bydleni 

ve velké romské komunitě též, proto se nařídilo, že v jedné vesnici může bydlet jen 

jedna romská rodina. Byla jim nabídnuta i půda, dobytek a nářadí. Kněží pak měli za 

úkol dohlédnout na jejich vzdělání a na církevní sňatky. Velké úctě se těšili romští 

kováři, kteří byli společností uznáváni. Ti totiž chodili do kostela, oblékali se jako 

gádžové a jejich synové a dcery si brali ne-Romy. Část romského obyvatelstva 

asimilační záměr společnosti prokoukla a i přes to všechno zůstali věrni Romům, což je 

správné, jinak by dnešní romská komunita přišla o zvyky, obyčeje, jazyk a kulturu 

svého národa. Přesný počet asimilovaných Romů od té doby až do dneška není nikde 

archivován, takže se nedá přesně doložit.    

   

Romové jsou známí jako kočovníci, a to i na většině území Čech a Moravy. Jako 

svůj domov používali typické vozy kryté plachtami nebo maringotky tažené koňmi. Pro 

obživu spíše volili prodej vlastních kovářských výrobků nebo nakoupili levné zboží, 

které pak prodávali dráž, někdy se též živili hudbou, která je pro ně typická. Každý 

Rom, ať je dítě či dospělý, umí zpívat a hrát na nějaký nástroj, patří to k jejich kultuře. 

Postupem času se ale jejich zdroj obživy začal měnit k „pofiderním“ způsobům, kterým 

lidé moc nevěřili a tvářili se pochybovačně, stejně tak jako v dnešní době.  Bylo to 

například hádání z ruky a z karet. Někteří se pak často uchylovali k žebrotě a krádežím. 

Postupně se z kočovníků začali stávat (bez vlastní viny) nežádoucí a obtížní tuláci. Na 

základě této změny, byl v  roce 1885 zaveden zákon, podle kterého byli Romové, kteří 

se potulovali a byly tzv. tuláci, trestně stíháni vězením a nucenými pracemi. 

V době první republiky, jak uvádí P. Říčan (1998), se Romové stávali čím dál tím 

méně tolerováni. V roce 1927 byl zákon proti potulným Romům. Romové se najednou 

stali štvanou zvěří se samými zákazy, nesměli kočovat a tábořit ve větších skupinách, 

vlastnit zbraně a každému byla přidělena zvláštní legitimace, a pokud chtěli kočovat, 

museli si vyžádat dočasně platná povolení. Zároveň se všemi těmito opatřeními bylo 

romské obyvatelstvo pod stálým policejním dohledem. 
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Holocaust, vláda nacistů a  Adolf Hitler zanechali v historii českých Romů 

hluboké stopy. Tehdy zahynulo přibližně pět tisíc Romů. Přežila jen hrstka z nich, a to 

jen asi tisíc Romů, z toho asi čtyři sta díky tomu, že nebyli deportováni. Vraždění 

probíhalo ve vyhlazovacích koncentračních táborech mimo naše území.  

Většina našich Romů k nám přicházela (od roku 1946 až do poloviny 

devadesátých let) ze sousedního státu, Slovenska, kde žili po řadu posledních generací 

většinou usedle. V jejich osadách, které se dali srovnávat s ghettem, ženy vykonávaly 

pro místní gádže nejhrubší práce a děti jim pásly husy nebo vepře. Někdy se lidé na 

Romy obraceli za účelem léčitelských schopností. Ti, kteří postupně získávali peníze a 

začali se řadit do skupiny bohatých, opouštěli osady a stavěli si honosné vily. 

Slovenští Romové se za války měli o něco lépe než čeští, i přesto se k nim nacisté 

chovali krutě. Jako českým Romům byly vydány různé zákazy, jako například zakázán 

přístup do veřejných podniků, do obce mohli přijít jen ve dvou  určitých hodinách za 

den, do Prešova nesměli vůbec a nikdo z nich nesměl jezdit vlakem atd. Muži, kteří byli 

schopní pracovat, byli odvedeni do pracovních táborů, kde neměli pořádný přísun jídla a 

trpěli hlady. Jejich manželkám se někdy podařilo do tábora nějaké jídlo propašovat, ale 

stávalo se tak spíše ojediněle. 

Slovenští Romové nesměli bydlet v blízkosti obcí, natož v samotné obci, proto 

byli vystěhování do odlehlých míst, kde bydleli ještě bídněji než ve svých původních 

osadách. Mrzli, mokli, hladověli a umírali na infekční choroby. Během války zemřelo 

hodně slovenského romského obyvatelstva, nicméně převážná většina Romů přežila, 

nacisté, kteří plánovali hromadnou genocidu, nestačili svůj čin uskutečnit. Slovensko 

bylo osvobozeno, což pro Romy znamenalo velkou úlevu.  

Po 2. světové válce nebyl návrat Romů do Čech a na Moravu, do jejich 

původních osad a vesnic jednoduchý. V Čechách byli Romové nacisty prakticky 

vyhlazeni. Odhaduje se, že z původních romských obyvatel Čech a Moravy přežilo jen 

necelých 600 osob. Většina Romů, kteří dnes v České republice žijí, přišla do země ze 

Slovenska po 2. světové válce.  

První vlna Romů, kteří se po skončení 2. světové války do Čech přistěhovali 

z okolních zemí, přišla s celými velkorodinami za bydlením a prací do příhraničních 
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oblastí, odkud bylo vysídleno německé obyvatelstvo.  Většina se sžila s tamějšími 

obyvateli majoritní společnosti a místními jsou nazýváni starousedlíky. 

Od roku 1948 se začíná situace Romské obyvatelstvo zlepšovat. Začaly se 

budovat silnice, zlepšily se hygienické podmínky a snižovala se negramotnost. Volná 

pracovní místa a byty, které byly k dispozici v českých zemích, otevíraly Romům dveře 

k lepšímu životu bez bídy. Už taky proti nim nebyl takový rasistický odpor. Cílem bylo, 

aby romský národ postupně splynul s českou a slovenskou většinou. Jinak řečeno, aby 

úplně vymizel.  

Druhá vlna romských obyvatel přišla v 50. a 60. letech, kdy byly organizovány 

velké nábory dělníků do těžkého průmyslu a stavebnictví. Sami Romové měli snahu 

splynout s okolím a asimilovat se. Přesto společné soužití vyvolávalo mezi majoritní 

společností i romskou menšinou řadu potíží, které přetrvávají dodnes. V padesátých 

letech byla vypracována strategie s názvem: ,,rozmazlování“ Romů. To znamenalo, že 

měli zaručené slušné bydlení, stálé zaměstnání a minimální prostor pro iniciativu. Jejich 

mzdy za nekvalifikovanou práci byly vyšší než u učitelů či lékařů. Děti měly zajištěné 

školní vzdělání, a pokud chtěli studovat na střední nebo vysoké škole, byli všemožně 

podporováni. Stát se o ně „staral“ a nic jim nechybělo. Způsobem, jakým se to dělo, se 

tato podpora změnila v danajský dar. Projevovalo se to například tak, že učitelé se báli 

dávat romským studentům špatné známky, takže část vysvědčení a diplomů z té doby 

mají pochybnou hodnotu. Tato strategie byla vyhodnocena jako nepovedená, protože v 

roce 1971 vyšlo najevo, že nadále existuje masivní averze majority vůči Romům, a to 

v celé republice. Výsledkem tehdejší politiky státu bylo, že Romové přestali ovládat 

svůj romský jazyk, na druhé straně však neovládali ani český jazyk, nedodržovali jako 

dříve své tradiční rodové zvyklosti a nebyli schopni řešit sami své problémy.                           

(Říčan, P.,1998) 

V únoru roku 1959 se na základě zákona č. 74/1958 Sb. vzala Romům možnost 

kočovat. Tímto zákonem byl přijat názor, že integraci (začlenění) Romů do společnosti 

brání jejich kočovný způsob života: tj. kdo kočuje, nemůže mít trvalé zaměstnání, z 

čehož vyplývá, že se vyhýbá poctivé práci, nemůže posílat děti do školy, bydlet v bytě 

apod. Povinnost usadit se byla vymahatelná sankcemi. Přestože se v zákoně nemluvilo o 

Romech, byl ale hlavně vůči nim používán. Na základě tohoto zákona byly u romských 
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vozů odstraněny kola a byli odvedeni koně. Tento politický tah měl znemožnit Romům 

kočovat a žít kočovný život. Toto nařízení pobouřilo a ponížilo celou romskou 

komunitu. Shora uvedený zákon byl Parlamentem České republiky zrušen až v roce 

1998 po velkém tlaku Evropské unie, ale v té době již žádní Romové dávno nekočovali. 

(kolektiv autorů Muzea romské kultury, 1999) 

Další vlny přílivu romského obyvatelstva, jak uvádí P. Říčan (1998) přišly v 70. 

letech pod názvem: „Rozptyl cikánského obyvatelstva“, většinou ze slovenských osad. 

Stěhovali se do bytovek neodpovídajících jejich původnímu stylu života, museli tak 

radikálně změnit nejen prostředí, ale i styl bydlení, trávení volného času, způsob obživy 

atd. V důsledku těchto nařízení ztráceli nejen svoji kulturní identitu, ale i jazyk. Právě 

tato skupina Romů v ČR se dokázala nejvíce sžit s majoritní společností. 

Pražské jaro v roce 1968 uvítali Romové jako šanci k odstranění národnostního 

útlaku. V této době začaly vznikat různé politické organizace. V roce 1969 byl založen 

Svaz Cikánů-Romů a Zväz Cigánov-Romov, a to jako společenské organizace v rámci 

Národní fronty. Svaz byl veden JUDr. Tomášem Holomkem. V roce 1970 se svaz 

zúčastnil prvního světového kongresu Romů v Londýně, kde byla ustanovena 

International Romani Union a kde se poprvé zpívala romská hymna. Svaz byl zrušen v 

roce 1973.   

V 2. polovině 70. a 80.let začalo masivní přeřazování romských dětí do zvláštních 

škol (nyní se nazývají školy praktické), které měly pomáhat dětem mentálně zaostalým 

nebo jinak handicapovaným, ačkoliv při individuálním přístupu k romským dětem a 

rozvíjení jejich schopností by tyto děti byly schopny absolvovat běžnou základní školu. 

Listopad 1989 byl pro Romy rok ve znamení změn. Ti hleděli do budoucna 

s velkými nadějemi, které se však naplnily jen částečně. V této době se začínají psát 

romské básně i próza, pořádají se různé kulturní akce. V televizi se můžeme setkat s 

romskými pořady a v tisku se často objevují články o Romech, které se zabývají jejich 

mentalitou a způsobem života. Na vysokých školách je možno studovat romský jazyk a 

kulturu. Vše vypadá opět velmi idylicky, ale bohužel se brzy opět ukáže, že Romové 

nových možností nedovedou pořádně využít. 

Po revoluci začali Romové dnešní dobu vnímat jako tu zlou. Říkají, že za 

komunistů jim bylo lépe. Toto období také prodělalo několik změn. Například 
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v nezaměstnanosti. Romové za komunistů byli zvyklí, že když ztratí práci, tak jim úřad 

hned zajistí jinou. Do té doby platila pracovní povinnost a i ti, kteří se práci vyhýbali, si 

odpracovali aspoň tolik směn, aby nebyli trestáni za příživnictví. Ten, kdo se chtěl 

chovat jako doposud, byl z práce vyhozen. V předchozím režimu měli Romové daný 

určitý řád, věděli, že je o ně „postaráno.“  

V současné době se často stává, že pokud se v práci propouští, jsou to převážně 

Romové, kteří dostávají výpověď jako první, což vede k obrovskému nárůstu jejich 

nezaměstnanosti a totální závislosti na státních dávkách.  

Co se rovněž nezměnilo, jsou rasistické sklony proti Romům. Společnost proti 

tomu nic moc nedělá, takže nelze očekávat, že se to v nejbližších letech příliš změní. 

Nejde přitom hledat spásu pouze v ekonomické změně života Romů, ale zejména 

v duchovní obnově jejich života, ale i života celé společnosti. 

K romské národnostní menšině se při sčítání lidu 2001 přihlásilo celkem 11 746 

osob. Podle kvalifikovaných odhadů počet příslušníků romské komunity v ČR se 

pohybuje v rozmezí mezi 150 000 - 300 000. 

(http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=16149) 

 

Toto číslo však není zcela přesné. Mnozí Romové se oficiálně ke své romské 

národnosti nehlásí, neboť mají strach z toho, že budou později diskriminováni, někteří 

zase proto, že chtějí splynout s majoritní většinou. 

 

1.2 Tradiční rodinné vztahy, obřady a obyčeje 

 

Romskou komunitu tvořila především širší rodina – familija. Základem jejich 

života byly široké příbuzenské vztahy. Pokud byl nějaký Rom vyloučen z komunity 

znamenalo to pro něj to nejhorší. Naštěstí ho nemusela následovat celá jeho rodina, ale 

stačilo, když odešel jen on sám. Pokud se tak stalo, neměl dotyčný Rom moc šancí žít 

mimo svoji komunitu, jedině kdyby se nad ním slitovala jiná komunita, ve které však 

neměl plnoprávné postavení. 
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Hlavou romské rodiny byl vždy muž. Stejně tak i rozhodující slovo při výběru 

životního partnera svých dětí měl muž- tedy otec rodiny. Na veřejnosti odpovídal za 

chování své ženy a svých dcer (u nich do té doby, než odešly z domu za svým 

manželem). Po svatbě na ně už dohlížel její muž. (kolektiv autorů Muzea romské 

kultury, 1999) 

Romové jsou známí tím, že hodně prokazují úctu starým lidem. Starý člověk 

rovná se moudrost, kterou získal životními zkušenostmi a za výchovu dětí. Stejně tak i 

staré ženy měly v romské komunitě zvláštní postavení. Byly výbornými léčitelkami a 

měly znalosti přírodní medicíny. Lidé si k nim často chodili pro rady. 

Žena měla v rodině postavení podřízené, a to přesto, že zabezpečovala obživu pro 

celou rodinu, starala se o děti a dělala různé domácí práce (s těmi jí také pomáhaly její 

děti). Obživu rodině obstarávala různě. Buď prodávala výrobky svého muže (když byl 

třeba řemeslník) nebo se nechávala najímat na různé domácí práce. Někdy i pracovala 

na poli a cizí jí nebyly ani menší krádeže. Postavení ženy se upevňovalo opakovaným 

mateřstvím- děti se považovaly za to největší bohatství rodiny. Žena, která nemohla mít 

děti, byla litována společenstvem nebo byla k posměchu. Když zůstávalo manželství 

neplodné, mohl muž ženu opustit, protože neplodnost se dávala za vinu vždy jen ženě, 

přestože ve spoustě případů vina nebyla na její straně. (Říčan P., 1998) 

Výchova prvních dětí byla vždy jen na matce. Později, když přibyli sourozenci, 

se o ty mladší starali oni. Početnost rodin způsobovalo, že děti byly odmalička vedeny 

k samostatnosti. Děti se učily všechno od dospělých, tedy zkušenějších. Při výběru 

povolání se snažili uplatnit ve stejné práci jako jejich otcové. Romská rodina se 

vyznačuje vysokým počtem osob, což v naší společnosti vede k velké nevoli. 

P. Říčan (1998) uvádí, že v minulosti výběr partnera závisel převážně na rodičích 

- zejména na otci. Hodně často se stávalo, že rodiče své děti zasnoubili už v útlém věku, 

a děti byly odkázány na rozhodnutí rodičů, aniž by svého budoucího partnera milovali. 

Romové neuzavírali v minulosti úřední sňatek, za což byli společností odsuzováni. Od 

18. století k tomu byli pod různými hrozbami nuceni. Někteří se podřídili a někteří to 

nedodržují dodnes, ale to je spíše ojedinělý případ. Dříve obřad prováděl buď otec 

ženicha, nebo kmotr. Při svatebním obřadu se novému páru svážou překřížená zápěstí 

červeným šátkem a do dlaní se jim nalije symbolicky červené víno. Mladý pár je od 
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tohoto okamžiku považován za manžele. Po svatbě dívka (manželka) většinou odchází 

do výchovy tchýně. Ta si ji formuje k obrazu svému. Od nové manželky se očekává, že 

bude pokorná a poslušná ke svému muži a jeho rodině. Když přijde nová dívka do 

rodiny, má to nejnižší postavení, které se pak zlepší po narození prvního dítěte. Těhotné 

ženy to ale neměly jednoduché. Období těhotenství bylo a je provázáno spousty zákazů 

a příkazů, které musela budoucí matka dodržovat, aby měla hladký průběh porodu, 

zdravé, krásné a chytré dítě. Například se žena nesměla dívat na nic škaredého – had, 

slimák, žába. Lidé totiž věřili, že by pak dítě bylo ošklivé. Dále žena nesměla chodit na 

pohřby – dítě by bylo smutné, naopak si měla hodně zpívat, aby se jí narodilo veselé 

děťátko. Tyto rady většinou pocházely právě od starých moudrých žen, které byly 

zmíněny na začátku. 

Narození dítěte provázelo několik ceremoniálů - dítě dostalo obřadní koupel, do 

které se ukládaly peníze, aby nestrádalo a bylo bohaté. Pak ho na chvíli dali nad oheň 

pro očistný účinek a nakonec ho ukázali jeho otci. Ten ho políbil a tím přijal za své. 

V knize Romové – O Roma (1999) stojí též za zmínku křtění dětí, kterému 

Romové přikládali veliký význam. Věřilo se, že jen pokřtěné dítě bude zdravé. 

Budoucnost dítěte se například určovala podle dnů, kdy se narodilo (obecně šťastným 

dnem byla sobota). Když se dítě narodilo se světlejší pletí, bylo to považováno za štěstí. 

Naopak to, které se narodilo s až moc tmavou pletí nebyla předpovídána dobrá 

budoucnost.  

Nejvíce prvků tradičního obřadnictví se u Romů zachovalo v souvislosti 

s odchodem člověka z pozemského života. Romové jsou hodně pověrčiví, takže věří, že 

pro mrtvého si vždy přijde někdo ze zemřelých příbuzných. Stejně tak i věří tomu, že 

jim zemřelý může přijít škodit. A proč by se měl mrtvý vracet? Hned z několika 

různých důvodů. Třeba se někomu pomstít, někomu, kdo mu ublížil nebo mu zůstal 

něco dlužen. A nebo jen proto, že se mrtvému stýská po rodině. Aby se Romové tomuto 

vyvarovali, dávají mrtvému do rakve oblíbené nebo potřebné věci (fajfku, šperky, 

peníze, svaté obrázky atd.). Smutek po zemřelém drží celá rodina jeden rok. Dalším 

dřívějším zvykem bylo, že si vdova a dcery zemřelého ostříhaly vlasy a oblékly se do 

černého. Po dobu smutku nesměli pozůstalí chodit na zábavy, svatby apod. Ve výroční 

dny a v období církevních svátků rodiny připravují jídlo pro zemřelého. Na hrob mu pak 
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kromě květin dají také toto jídlo (například na Velikonoce se dává velikonoční vajíčko). 

(kolektiv autorů Muzea romské kultury, 1999) 

U jednotlivých skupin Romů se dodnes zachovaly v různé míře tradiční prvky 

kultury a způsobu života z minulosti, které se například projevují při slavení Vánoc.  

Čeští a Slovenští Romové nazývají Vánoce KARAČOŇA nebo KARAČO. Mezi 

tradice, které se liší od těch našich, patří například odpuštění, usmíření a vzpomínání na 

zesnulé příbuzné. Odpuštění a usmíření je pro Romy velmi důležité. Dříve, když byli 

Romové izolovanou skupinou, byli na sobě zcela závislí, a proto nemohli mít mezi 

sebou nesváry. Vánoční čas využívali k tomu, aby si navzájem vše špatné odpustili. 

Romové věří, že když člověk zemře, tak jeho duše stále žije. Duchům mrtvých předků 

říkají Romové MULE. A právě s nimi se snaží být za dobro. Usmiřují si je tím, že jim 

na okno dávají jídlo, aby je mrtví nechodili strašit. Pro Štědrý den se používá v romštině 

slovo VEL‘IJA nebo VIL’IJA. Ženy s dívkami přichystávaly jídlo a muži se syny 

zdobili vánoční stromeček. Při štědrovečerní večeři Romové většinou jedli zelí, fazole 

se švestkami, brambory, piškot (šátečky plněné vařenými brambory) a buchtičky sypané 

mákem a polité mlékem. Dnes už Vánoce nejsou tím, čím bývaly dříve. Ale přesto se 

schází celá rodina a bližší příbuzenstvo a slaví a vzpomínají. A jak si Romové přejí 

šťastné Vánoce? BACHTAL’I  KARAČONA 

(http://romove.radio.cz/cz/clanek/18076) 

 

1.3 Hudba a jazyk Romů 

 

Provozování hudby je jedním z významných prvků romské identity. Říká se, že 

Romové mají rytmus v krvi, a proto jsou tak skvělí hudebníci a tanečníci. Když se 

Romů zeptáme, kdo z nich umí zpívat, odpoví ,,My umíme zpívat všichni.“ Romská 

hudba je hudba Romů pro Romy. 

V Evropě se hudební projevy Romů rozrůznily do několika oblastí. A to do ruské, 

balkánské, španělské a maďarské (dříve Uhry). V různých částech Ruska se hudební 

talent cikánů projevil především v improvizovaných sborových zpěvech. První zmínka 

o těchto chórech pochází z druhé poloviny osmnáctého století. V té době hrabě Alexej 
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Orlov přivezl z Moldavska do Moskvy cikánské zpěváky. Brzy na to nesměl cikánský 

sbor chybět v žádném domě ruského šlechtice. Sám sbor Alexeje Orlova se těšil veliké 

oblibě a často hrával na večírcích Kateřiny Veliké. Později cikáni získali svobodu. Ve 

sborech měly hlavní úlohu ženy, které také tančily za doprovodu sedmistrunné ruské 

kytary. Zpívaly se nejen lidové písně z Ruska, Ukrajiny a Polska, ale i sentimentální 

písně dobových ruských skladatelů. V pozdějších letech vzdělaní hudebníci vytvářeli 

celé řady ,,cikánských romancí.“ ,,Cikánská hudba“ se stala živou součástí ruské 

hudební kultury devatenáctého století. (kolektiv autorů Muzea romské kultury, 1999) 

Na Balkáně, Řecku, Makedonii, Kosovu a Bulharsku byla hudba ovlivněna 

lidovou hudební tradicí předního Východu. Základem je hobojovitý nástroj Zurna a 

dvoublanný buben. Později Zurnu vystřídal klarinet a romské kapely se proměnily 

v jakousi obdobu naší ,,dechovky.“ 

Španělským cikánům se říkalo  Gitonové. Od patnáctého století interpretovali 

španělské písně a tance. A tyto tance se staly běžnou součástí světských i církevních 

oslav. U některých španělských písní se postupně změnil obsah a forma přednesu. 

V dnešní době je ve Španělsku známý tanec flamenco.  To přišlo na svět v době krutých 

represí, pozvolna a tajemně. Jako hudební styl tu je cante jondo (je hluboký a tzv. 

andaluský zpěv).  Ale přesněji to jsou tři hudební styly. A to: tonás, siguiriyas a 

soleares. Vzešel z andaluských motivů, jako je láska, hrdost, poslušnost, pomsta, 

žárlivost, smutek, svoboda pronásledování, smrt. Federico García Lorca nazval cante 

jondo ,, hudbou krve, která překypuje citem. Pro cante flamenco je typická frygická 

tónina. První jméno, které se v této době objevuje je cikán Tio Luis el de la Juliana. 

Narodil se kolem roku 1750 v Jerez de la Frontera.  V první polovině devatenáctého 

století se hlavními centry flamenca stala města Cádiz, Jerez a Sevilla. (kolektiv autorů 

Muzea romské kultury, 1999) 

V Uhrách se zdomácnělí Cikáni brzy dali do služeb Maďarů jako Minstrelové 

(mezi sebou ale byli známí jako Rumungři nebo maďarští Romové). Stále více se jich tu 

usazovalo, takže romština jako jazyk pomalu vymírala. Cikánské kapely v čele 

s houslovým virtuosem brzy úspěšně vystupovaly v celé řadě míst. Sólistům bez 

doprovodu se pak dostávalo osobního uznání a po celých Uhrách měli mnoho 

posluchačů. Za nejprestižnější povolání mezi cikány přestalo být kovářství a nahradilo 
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ho hraní a zpěv. První slavní hudebníci a kapely přišli ze severu země ( dnešní západní 

Slovensko). Ale už v polovině devatenáctého století bylo možno se s nimi setkat po celé 

Evropě. (Říčan,P.,1998) 

 

Osobnosti romské hudby v minulosti a současnosti 

 

Věra Bílá 
V mezinárodním hudebním světě je považováno za jednu z nejvýznamnějších 

umělkyň. Pochází z muzikantské rodiny Giňů. Vystupuje s kapelou Kale. V roce 1995 

jim vyšlo album s názvem ROM POP a v roce 1998 album KALE KALORE. Doteď 

vystupují po celé Evropě a Severní Americe. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_B%C3%ADl%C3%A1) 

 

Antonín Gondolán 
Pochází z muzikantské romské rodiny ze Spišského Podhradí. Se svými bratry 

založil skupinu BRATŘÍ GONDOLÁNOVÝCH. Hráli spolu sedm let, hlavně romský 

folklór, natočili asi dvacet gramofonových desek. Skupina se rozpadla, když se 

sourozenci začali ženit.  

Jedná se též o člena Rady vlády České republiky pro záležitosti romské 

komunity. V roce 2004 neúspěšně kandidoval do senátu na Praze 10 jako nestraník na 

kandidátce Nezávislých. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Gondol%C3%A1n) 

 

Ida Kelarová 
Je to dcera známého hudebníka Kolomana Bitta. Působila jako herečka a 

zpěvačka v brněnském divadle Husa na provázku. V roce 1982 se odstěhovala do 

Walesu, a pak v roce 1988 do Dánska a Norska. V zahraničí koncertovala převážně 

sama, zpívala a hrála na klavír. 

V 90. letech vydala 1. album MY HOME IS WHERE I´M (Můj domov je tam, 

kde jsem já). 
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V roce 1995 se vrátila zpět a usadila se na Českomoravské vysočině. Roku 1998 

založila s Deziderem Dudžou romskou skupinu ROMANO RAT (romská krev). Její 

poslední album je z roku 2009 pod názvem Aven bachtale. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ida_Kelarov%C3%A1) 

 

Skupina Gipsy 
Romský rapper Radoslav „Gipsy“ Banga se v novém projektu spojil s elitou 

romských spoluhráčů v čele s houslistou Vojtou Lavičkou a s nonšalantností a elegancí 

legendárních cikánských kapelníků mixuje směs rapu, romské muziky, funky etna či 

popu, kterou si získal české i zahraniční publikum. Vystupují jak na koncertech, tak 

v pořadech a na spoustě dalších akcí.  V současné době je nejznámější album Autentik. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Gipsy) 

 

Vlasta Horváth 
Již od malička se u něj projevovalo hudební nadání. V roce 1999 založil s bratrem 

vlastní kapelu Frenzy. Během let hrál na různých místech, ale nejvíc ho proslavila 

soutěž Česko hledá SuperStar, ve které se nakonec umístil na druhém místě. Své 

debutové album s názvem "Místo zázraků" vydal Vlasta 24. října 2005 a druhé album 

"Do peří nefoukej" spatřilo světlo světa 13. listopadu 2006. Vlasta stále účinkuje na 

různých koncertech a v divadlech, kde má úspěchy. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Horv%C3%A1th) 

 

Mario Bihari 
Od 8 let slepý, ale aktivní sportovec.  V roce 1998 se stal členem hudební skupiny 

Koa, se kterou natočil spoustu alb. Například Skleněná vrba, Zelené album a poslední 

album z roku 2008 s názvem Dobře nám. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Bih%C3%A1ri) 
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Iva Bittová 
Je uznávaná česká zpěvačka, houslistka a herečka. Její sestra je známá Ida 

Kellerová. Od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku (dnes Husa na provázku), 

Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka s vlastními písněmi na lidové 

texty. 

Jazz (2008) je záznam společného benefičního koncertu Ivy Bittové a Idy 

Kelarové z velkého sálu Lucerny z ledna. Je to první koncert, kde semestry sešli 

společně. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Bittov%C3%A1, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jazz_%28DVD%29) 

 

Romský jazyk 

Romský jazyk patří do skupiny středoindických jazyků podobně jako hindština, 

pandžábština a podobně. Romština má osm slovních druhů (jedním z nich je člen) i osm 

pádů a navíc i pád nepřímý. Romština má u sklonných slovních druhů rod mužský a 

ženský a číslo jednotné a množné. Dále pak 7 slovesných časů a 4 slovesné způsoby. 

Není bez zajímavosti, že Romové si vytvořili řadu dialektů v závislosti na etnických 

prostředích, kde žili. V roce 1874 rozdělil Franjo Miklošic romský jazyk do třinácti 

dialektů. (Fraser, A., 1998) 

Romská řeč pomalu ve všech zemí upadá. Například ve Španělsku nebo v Británii 

Romové romsky už vůbec nemluví. U nás, v České republice, na tom romština není o 

nic lépe. 

Vyskytují se i případy, kdy měly romské děti vychovávané v gádžovské rodině 

problémy s romským obyvatelstvem. Důvodem bylo, že neuměly romsky. To se ale 

dalo docela logicky očekávat, když byly vychovávané tzv. ,,bílými“ rodiči, kteří neměli 

znalost romského jazyka.  Děti vyprávěly, jak potkaly romského chlapce, který na ně 

začal mluvit romštinou a očekával od nich, že s ním budou komunikovat v tomto jazyce. 

Nakonec byly zmláceny ,, za zradu “. Dozvěděly se totiž, že když Rom nemluví 

romsky, stydí se za to kdo je. (Říčan, P.,1998) 
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Veřejné uplatnění romského jazyka motivuje romské rodiče k tomu, aby na své 

děti opět začali mluvit romsky. Takže za několik let se klidně může stát, že mluvit 

romsky nebude nic podřadného, ba naopak budou na to Romové hrdí. 

 

1.4 Vztahy mezi členy romské menšiny a členy majoritní 

společnosti 

 

Vztahy mezi členy romské menšiny a členy majoritní společnosti (gádži) v České 

republice patří ke žhavým a medializovaným tématům vyvolávajícím často emotivní 

diskuse o tom, na čí straně je příčina napětí a kdo nese odpovědnost za řešení 

stávajícího neuspokojivého stavu. Jak Romové tak gádžové vnímají, že si dobře 

nerozumějí. Shodují se ale v názoru, že je třeba, aby se obě strany učily vzájemnému 

porozumění.  

Pokud mluvíme o Romech, často jsou spojováni se slovem předsudky. Hlavním 

problémem je uvědomit si princip zobecňování a nálepkování, kdy se z určitého Roma 

stávají všichni Romové. Zobecněné špatné zkušenosti s jedinci, ať se jedná o zkušenosti 

vlastní, zprostředkované okolím nebo médii, vedou k tomu, že protivníkem pak není 

žádný konkrétní člověk, ale abstrakce, výtvor bez tváře, shluk pojmů opatřený 

znaménkem mínus. Člověk si pak nemusí uvědomovat, že tento obraz převzal, že to 

není jeho vlastní výtvor ani zobecněná vlastní zkušenost. Předsudky vůči Romům, 

mnohovrstevně zakořeněné v minulosti, nevyžadují žádné logické zdůvodnění pro své 

přežití do budoucna a také mohou být velmi silné.  

Každé romské dítě je občas vystaveno nějakým nespravedlnostem, aniž by vždy 

muselo jít o diskriminaci v pravém smyslu slova. Může se například jednat o posměšky 

ohledně barvy pleti, o narážky na sociální situaci rodiny. Budování identity, sebevědomí 

je pro Roma mnohem náročnější než pro příslušníka majority a postavit se malým 

nespravedlnostem vyžaduje často stejně velkou dávku odvahy jako boj proti velkému 

zlu.  

Měli bychom myslet na to, že příslušníci každé kultury i národnosti jsou stejně 

sebejistí a hrdí, pokud je nikdo nepronásleduje a neutiskuje, nevylučuje z účasti na 
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veřejném životě, určitých povoláních apod., pokud je jim umožněno, aby se vyvíjeli 

svobodně podle demokratických zákonů. Stejně tak jako Češi, Slováci, Švýcaři apod. se 

mohou stát pachateli, ale pro všechny musí být stejná práva a pravidla. Místo přejímání 

předsudků a zobecňování špatných zkušeností je velice důležité dozvědět se něco o 

romské kultuře, historii, o romských osobnostech, abychom dokázali Romům lépe 

porozumět. 

 

1.4.1 Vztahy k majoritní společnosti 

Na téma vztahů Romů a gádžů bylo vypracováno již několik studií, které se však 

někdy i diametrálně liší. Podle průzkumu prováděného P. Navrátilem (2003) obě 

skupiny ve většině případů odmítají možnost, že by Romové měli žít odděleně nebo 

odejít ze země. Shodují se také v tom, že by Romové měli žít rozptýleně ve většinové 

společnosti. Rozdíl je ale v očekávání na čí straně by měla být větší aktivita při řešení 

stávající situace. Majorita (gádžové) očekává aktivitu především ze strany Romů a 

ochotu podílet se na řešení stávající neuspokojivé situace také změnou svého myšlení 

připouští pouze 15% gádžů. Naproti tomu velká část Romů očekává pomoc ze strany 

gádžů, i když zároveň chtějí mít na řešení situace svůj aktivní podíl. Téměř 70% Romů 

si myslí, že by se Romové měli většinové společnosti přizpůsobit. 85% dotázaných 

Romů uvádí, že by se měli sami snažit, Naproti tomu ze studie V. Ševčíkové (2003) 

vyplývá, že vztahy mezi Romy a gádži jsou poměrně konfliktní. Romům ze strany 

gádžů je vyčítána přílišná hlučnost, vulgarita, etnicky motivovaná nesnášenlivost, 

vypočítavost, psychická labilita, nesoudnost vůči sobě samému, agresivita, egoismus, 

nedodržování hygieny, špatné sousedské vztahy s gádži, nedostatek vzdělanosti a 

nezájem o ni, špatná pracovní morálka, nespolehlivost a komplex méněcennosti. 

Naopak kladně hodnotí gádžové romskou bezprostřednost, temperament, otevřenost, 

adaptabilnost a nadání k hudbě. (In Navrátil, 2003) Z výzkumu (Trávníčková, 

Martinková, Scheinost, 1995) uskutečněném mezi pražskou mládeží k otázce postoje k 

menšinám vyplynulo, že nejméně akceptovatelnou menšinou jsou Romové. 8O% 

dotázaných uvedlo, že by jim vadila Romská rodina jako sousedé, na dotaz zda by jim 

vadilo mít za partnera Roma odpovědělo negativně 78% dotázaných. (In Průcha, 
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J.,2001) Rovněž Romové podle V. Ševčíkové při hodnocení majority (gádžů) zaujímají 

silně negativní postoje. Gádži kritizují za citový chlad, nedostatek něhy, odměřenost, 

vypočítavost, lakotu, bezcharakternost, nadřazené chování a rasové výpady vůči 

Romům. Co se týče pozitiv, žádné u gádžů neshledávají.  Podle průzkumu však na 

druhé straně k majoritní společnosti obdivně vzhlíží, a to především k jejím materiálním 

hodnotám. (In Navrátil, P., 2003) 

Aktivní postoj k integraci do majoritní společnosti Romové projevují především 

v otevřenosti kontaktům s majoritou na společenské i osobní úrovni. Znalost českého 

jazyka je podmínkou integrace do majoritní společnosti. Více než 70% dotázaných 

Romů uvedlo, že doma mluví česky nebo romsky i česky. Je tedy zřejmé, že mají snahu 

používat jazyk majoritní společnosti, což vede k jejich snadnějšímu začlenění. 

Z kontextu jejich historického vývoje je známo, že strategie přežití Romů tkví ve 

spolupráci a v začlenění v majoritní skupině obyvatel. Dalším projevem otevřenosti 

romských spoluobčanů je jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Při průzkumu více než 

70% Romů odpovědělo, že by pro své děti preferovali vzdělávání společně 

s majoritními dětmi. Jejich cílem tedy není separace nýbrž společné soužití. (Navrátil, 

P., 2003) 

Po roce 1989 došlo ke zhoršení soužití Romů a gádžů, na což někteří Romové 

reagovali emigrací. Po první vlně hromadného odchodu Romů do západních zemí 

(exodus) v roce 1997 byla přijata opatření ke zlepšení školního vzdělávání romských 

dětí, zlepšení postavení a vzdělání romských poradců mělo pomoci řešit sociální 

problémy Romů. V roce 1998 přišla druhá trvalejší vlna exodu. Romové si však již 

uvědomovali, že jejich šance jsou malé, a tak se snažili aspoň co nejvíce si prodloužit 

pobyt v západních zemích, kam emigrovali. Koncem roku 1999 došlo ze strany romské 

komunity opět k prudkému vzestupu počtu žádostí o azyl v cizině jako odpověď na 

protiromské násilí v Českých Budějovicích (skupina Romů byla gádži zahnána do řeky 

a jeden z nich se utopil). Romský exodus je pro nás nepříjemnou, ale velmi užitečnou 

připomínkou, že soužití Romů a gádžů je problém, který nelze donekonečna odsouvat. 

(Říčan, P., 1998) 

Majoritní společnost se snaží Romům pomáhat. Na jaře 1998 byla přijata 

koncepce vládní politiky vůči příslušníkům romské komunity napomáhající jejich 
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integraci do společnosti. Na jejím základě vládní zmocněnec Petr Uhl připravil a 

v únoru 2000 vládě předložil „Koncepci romské integrace“. Z českých průzkumů 

vyplývá, že Romové jsou ve většině případů v nevýhodě oproti gádžům. Jejich možnosti 

se uplatnit, zajistit svou existenci, vzdělávat se a žít v České republice beze strachu 

nejsou rovnocenné možnostem gádžů. Domnívám se, že tuto strategii je třeba 

odmítnout. Sama o sobě by problém Romů nevyřešila a lze očekávat, že by způsobila 

vyhrocení vztahů mezi Romy a gádži. Jediná cesta k nápravě a zároveň pomoci Romům 

je vytvářet podmínky pro zlepšení života Romů a jejich začlenění do společnosti a 

hlavně v nesegregovaném vzdělání. Je třeba preferovat model multikulturní společnosti, 

garantovat práva menšiny Romů a zajistit výraznou podporu aktivit rozvíjejících 

romskou kulturu a jazyk. Romy je třeba podpořit při získávání vzdělání a zaměstnanosti. 

K tomu je třeba vytvořit antidiskriminační legislativu. Je třeba rovněž neustále rozvíjet 

spolupráci mezi koordinačními skupinami a sociálními pracovníky zabývajícími se 

romskou problematikou s ostatními státními orgány. V neposlední řadě je nutno 

podporovat zastoupení Romů ve státní správě a samosprávě. Všechno úsilí gádžů však 

vyjde na zmar, pokud Romové neudělají krok směrem k majoritní společnosti a sami 

aktivně nevyužijí možností, které jim společnost nabízí a budou jen čekat, že jim bude 

společností automaticky životní úroveň zabezpečena. 
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2 Charakteristika dítěte mladšího školního věku  
 

2.1 Školní zralost 

 

Příprava dítěte na vstup do školy je vlastně vyvrcholením předškolní výchovy, 

respektive celé dosavadní výchovy dítěte od jeho narození až do šesti let. 

Sám J. A. Komenský ve svém díle Informatorium školy mateřské považuje šestý 

rok jako nejvhodnější. Snažil se tu upozornil na individuální rozdíly mezi dětmi 

stejného věku. (Langmaier, Krejčířová, 1998) 

Při naší současné české legislativě je možnost poslat dítě do školy s odkladem až 

o 2 roky, ale může se tak učinit jen na základě odborného vyšetření. Pokud dítě nemá po 

dovršení šestého roku požadované schopnosti, mohou jejich rodiče podle zákona 

561/2004 Sb., §7, odstavec (1) podat písemnou žádost s přiloženým posudkem 

odborného lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického 

centra. Následně je tato žádost adresovaná řediteli školy, kam má dítě eventuálně v září 

nastoupit. V dnešní době je takovým trendem nechávat děti o rok déle ve školce, 

přestože je dítě zcela připravené vstoupit do 1.třídy. Těžko říct, zda tím dítěti škodí a 

nebo pomáhají. 

Vstup do školy znamená pro dítě velkou změnu. Školák je uveden do zcela 

nového rytmu času, který mu poskytuje nový způsob naplnění jeho dne. Hra jako hlavní 

činnost předškolního věku ustupuje a do popředí se dostává jiná, a to učení a plnění 

úkolů, která škola ukládá. Školní vyučování má určitý rytmus, kterému se dítě musí 

přizpůsobit. Vyučovací hodina by v první třídě měla trvat pouhých 25-30 minut, delší 

trvání je velkou zátěží pro nervovou soustavu dítěte. Na žáka jsou kladny vyšší nároky, 

musí přijímat autoritu učitele, který je zpočátku pro dítě cizím člověkem, musí se naučit 

plnit úkoly, které učitel zadává, a v neposlední řadě si musí udělat své místo a prosadit 

se mezi spolužáky. Každé dítě je individuální osobnost, takže na adaptaci do nového 

prostředí potřebuje jinak dlouhou dobu. Některé děti se přizpůsobí  během pár týdnů a 

některým to může trvat měsíce.  
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V tomto období dochází u dítěte k podstatným vývojovým změnám pro naplnění 

požadavků tzv. školní zralosti, která je nezbytná pro zvládnutí zátěže, kterou vstup do 

první třídy pro mnohé žáky znamená. Pokud dítě není zralé, není schopno zvládnout 

výuku ve škole. (Vágnerová, 2005) 

 Pro lepší srovnání chci uvést několik definic školní zralosti, s nimiž se můžeme 

setkat v odborné literatuře. Marie Vágnerová definovala školní zralost jako: 

"Školní úspěšnost závisí i na rozvoji poznávacích schopností, který ovlivňuje 

zrání i učení. Podmínkou přijatelné adaptace na školu je rovněž dosažení určité úrovně 

autoregulace ." (Vágnerová, 2000, str.147) 

L. Klindová definuje školní zralost jako určitý stupeň tělesného a psychického 

vývoje, který umožňuje dítěti bez obtíží se účastnit společného vyučování ve třídě. 

"Dítě má být při vstupu do první třídy způsobilé plnit požadavky, které na ně 

klade škola. To znamená, že se má učit základům čtení, psaní a počítání. Jeho mentální 

vývoj musí být tedy na úrovni, která mu umožňuje osvojit si tyto základní dovednosti." 

(Klindová, 1974, s. 135) 

"Schopnost (připravenost, pohotovost) dítěte dostát nárokům školního 

vzdělávacího procesu, a to nárokům kladeným na jeho organismus (především na jeho 

nervový systém), nárokům intelektovým, citovým i společenským." (Matějček, 1994, s. 

94) 

Definice školní zralosti podle J.Štefanoviče: 

"Ukazatelem školní zralosti dítěte je fakt, že je pro dítě přiměřené a pochopitelné, 

čemu se ve škole učí, že je schopné podřídit se nejen požadavkům učitele ale i 

spolužáků, školnímu pořádku a harmonicky se sžít se školním kolektivem." (1976, s. 

320) 

L.Edelsberger, F. Kábele a kolektiv popisují školní zralost dítěte jako stupeň 

vývoje jeho tělesných a duševních funkcí, které se mohou u dítěte s nevyzrálým 

nervovým systémem vyvíjet více či méně opožděně. (1988, s. 21) 

"Školní zralost představuje tělesný, duševní a sociální vývoj, odpovídající 

současným nárokům školy. Posuzovaná kritéria "školní zralosti" mají dětem zajistit 

adaptaci na obvyklé formy řízeného osvojování vědomostí a dovedností uskutečňované 

ve skupinách vrstevníků." (Jirásek, in: Švancara, 1980, s. 227) 
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Romské dětí často spadají do skupiny dětí, které jsou nezralé pro vstup do první 

třídy. Jejich rodiče je totiž nenaučili základním věcem a do školky, kde by to mohly 

dohnat, chodí Romů jen málo. Děti tak třeba nemají vyvinutou jemnou motoriku rukou, 

takže nedokážou ani pořádně držet tužku. Proto některé školy zřizují přípravné třídy, 

které mají za cíl připravit tyto děti na školu a povinnosti s ní spojené. 
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2.2 Vývoj dítěte mladšího školního věku 

 

2.2.1 Tělesný vývoj a rozvoj motoriky 

Piaget, J. (2000) viděl vývoj intelektových (v širším slova smyslu kognitivních) 

schopností jako čtyři etapy, přičemž každá z nich znamená objevení se nových 

schopností, které umožňují velkou reorganizaci dětského myšlení. Vývoj závisí z velké 

části na aktivní interakci dítěte s prostředím – vědomosti vycházejí z činnosti. V 

průběhu 1.stupně základní školy dochází k dramatickým změnám v rozvoji kognitivních 

schopností. Důležitým prvkem je třídění, dále pak předpoklad transitivity (jako 

myšlenkové operace), ta vychází z mentálního uspořádání objektů, význam je 

odvozován z kontextu (význam je ten, co vidím, odvodím z reality - je zjevný – ne 

abstraktní). Dítě v této etapě je praktik, nikoli teoretik, proto potřebuje názornost. 

Dokáže utvářet pojmy, vidět vztahy, řešit problémy, ale jen pokud jsou objekty a situace 

známé. 

Charakteristický rys tohoto období je značný vývoj v růstu dítěte. Ročně to může 

být až o osm centimetrů. V tomto věku, přestože kostra, svalstvo a ostatní orgány 

nabírají na síle, musíme respektovat určitou vývojovou nezralost. Zakřivení páteře není 

trvalá, takže může docházet k různým deformacím, jako je například skolióza či kyfóza. 

Mozek je v tomto období lehčí než u dospělého člověka, a to o 150g. Diferenciace 

korových buněk není dokončena, což má vliv na únavu dítěte, které se unaví rychleji a 

potřebuje odpočinek k regeneraci, která ale na druhou stranu proběhne rychleji než u 

dospělého jedince. Odpočinek musí učitel ve škole respektovat, proto je důležité do 

činnosti v hodině vkládat i oddychové části. Rodiče by pak měli dbát na dostatečně 

dlouhou dobu spánku. ( Trpišovská, 2004) 

„Vývoj motoriky je závislý na funkci nervové soustavy, na růstu, osifikaci kostí a 

na výkonnosti  svalového aparátu.  V této etapě se zlepšuje přesnost a rychlost pohybů 

dítěte. Stejně tak i jejich síla a celková obratnost jedince.“ ( Trpišovská, 2004) 

Během prvních ročníků prvního stupně základní školy můžeme zaznamenat 

změny v jemné a hrubé motorice, která se věkem zlepšuje. Cílené pohyby se stávají 
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hbitějšími, přesnějšími a důraznějšími. Dítě vnímá schéma svého těla a orientuje se 

v prostoru. Zlepšuje se senzomotorická koordinace ruka – oko i motorická koordinace 

celého těla. (Čačka, 2000) 

 V prvním ročníku se hlavně zaměřujeme na rozvoj grafomotoriky, kdy se začíná 

od kloubu ramenního, přes loket k zápěstí a špetkovému úchopu. (Přinosilová, 2004) 

Nácvik psaní vyžaduje vysoký stupeň koordinace pohybů ruky, drobného 

svalstva prstů, ostatních pohybů těla a polohových pocitů. Zpočátku, když se dítě učí 

psát, jsou jeho pohyby dost nekoordinované a některé dost nadbytečné. Při opakovaném 

nácviku se ale tyto pohyby pomalu zlepšují a kolem dvanáctého roku se zautomatizují.   

(Trpišovská, 2004) 

Pohyb v různých situací ( sport, pohybové hry atd.) patří mezi základní životní 

potřeby dítěte mladšího školního věku. Proto v zájmu samotného dítěte nesmíme tuto 

potřebu omezovat, ale naopak uspokojovat a více rozvíjet. Poukazuji na to proto, že 

dnešní trend mládeže je takový, že děti sedí u televize nebo počítače a místo toho, aby 

chodili se svými vrstevníky ven, jak bylo zvykem u mě,mých rodičů, prarodičů atd., 

tyto negativní jevy mají  následně celkový vliv na pohodlnost a vznik obezity u těchto 

dětí. 

 

2.2.2  Vývoj poznávacích procesů 

Vstupem do školy se pro dítě změní  celý jeho způsob života spojené s požadavky 

na určitý výkon. V této oblasti se jedná především o stav vývoje poznávacích procesů 

dítěte, kam je zařazováno vnímání, pozornost, paměť, představy a fantazie, myšlení a 

řeč.  Dále se na tyto vybrané poznávací  procesy zaměřím. 

 

Vnímání 

Mezi pátým a sedmým rokem můžeme zaznamenat výrazné pokroky ve 

sluchovém vnímání, která vykazuje zraková a sluchová percepce. Sluchová ostrost se 

během tohoto období zvyšuje, zdvojnásobuje. Zraková ostrost se rovněž zlepší asi o 

padesát procent. Do této doby bylo dítě schopno využívat jen vnímání jako celek, nyní 
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se ale dostává do fáze, kdy dokáže rozlišit a vnímat části i malé drobné detaily. (Piaget, 

Inhelderová, 2001) 

"Sluch má velký význam pro život člověka. Na základě sluchového vnímání 

vzniká řeč a tím i možnost dorozumívání. Sluchem je člověk informován o tom, co se 

děje v jeho okolí, přijímá signály pro svou bezpečnost. Sluch je důležitý pro získávání 

pohybových a mluvních dovedností, sluchovou kontrolou těchto výkonů je člověk spjat 

se svým okolím." (Edelsberger, 1988, s. 93). 

M. Vágnerová (2000) uvádí, že jedním z předpokladů úspěšnosti ve školní práci 

je úroveň zrakového vnímání. "Dozrává ke konci předškolního věku na takovou úroveň, 

která je nutná ke správnému učení čtení a psaní." (Vágnerová, 2000, s. 137) 

V tomto období se vnímání u dětí stává postupně diferencované a integrované. 

Z dítěte se stává postupně pozorovatel, který je schopen cílevědomého vnímání toho, na 

co záměrně dává pozor. Dítě je schopno diferencovat pozadí a figuru. Žák se nyní 

dostává do situace, kdy musí svou pozornost zaměřit na vyučování, ve kterém je 

důležitá soustředěnost na dané informace, což v praxi například znamená, že dítě musí 

svou pozornost zaměřit na výklad učitele a nenechat se rozptylovat ostatními zvuky. 

S vnímáním úzce souvisí i funkce seriality nebo sekvenční percepce. Ta umožňuje 

správně vnímat a pochopit jevy a skutečnosti tak, jak následují po sobě. Od této funkce 

se odvíjí schopnost anticipace, což znamená, že žák  je schopen spojit viděný obraz se 

slyšeným slovem. (Piaget, Inhelderová, 2001) 

 K dalším znakům zrakového vnímání patří konstantnost vnímání, což je 

schopnost rozlišit tvar bez ohledu na jeho polohu. (Vágnerová, 2005) Dále je to 

schopnost systematické explorace, kdy už žák při pozorování postupuje podle nějakého 

rádoby schématu. Rozvíjí se schopnost odlišovat věci a jevy podobné a totožné a 

schopnost vizuální analýzy a syntézy.  

Pro zrakové vnímání v mladším školním věku je pro dítě důležitý rozvoj vidění 

na blízko, protože se zlepšuje schopnost ovládat akomodaci oční čočky, která má vliv 

na přesnost vidění na různou vzdálenost a umožňuje rovněž diferencovat detaily. 

Rozlišení detailů je v tomto období velmi důležité, žák může rozlišovat jednotlivé tvary 

písmen a číslic. 
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 Stejně důležitá je i oblast sluchové percepce, kde se jedná především o rozvoj 

fonematického sluchu a fonologické diferenciace, který je nezbytný pro výuku 

prvopočátečního psaní. Sluchové vnímání řeči má implicitní charakter, kdy dítě vnímá 

obsah, ale ne hláskovou strukturu sdělovaného. 

 

Paměť a pozornost 

Paměť na počátku školní docházky dítěte je převážně mechanická. Důvodem 

může být i to, že žák ještě nemá dostatečně rozvinutou slovní zásobu a tudíž se neumí 

plně vyjádřit a interpretovat učební text vlastními slovy.  

Postupem času, kdy se dítě stává starším, výkonnost paměti roste a dochází 

k posunu od mechanického zapamatování k logickému. Začíná to tím, že si žáci 

zapamatují nahodile a nesystematicky informace a události, které je nějakým způsobem 

zaujaly nebo ovlivnily. (Trpišovská, 2004) 

Piaget, Inhelderová (2001) uvádí, že 6 – 7leté děti jsou schopny reprodukovat 

větu o šesti slovech, zatímco žáci na konci prvního stupně základní školy mohou 

zopakovat větu o osmi slovech. To je důsledkem využití logických souvislostí. Od šesti 

let postupně roste i rychlost zpracování informace a její uložení do paměti. Pro mladší 

školní věk je charakteristický způsob uchovávání v paměti opakování.  

 

 

Vývoj dětské paměti se projevuje ve třech oblastech:  

1) zvýšením kapacity paměti a rychlosti zpracování informací 

2) osvojením paměťových strategií, jejich efektivnějším a flexibilnějším 

využitím 

3) rozvojem paměti, tj. obecných znalostí o fungování paměti i o vlastních 

paměťových schopnostech (Vágnerová, 2005) 

 

Jak už jsem se několikrát zmínila, na žáka se ve škole kladou vyšší požadavky. 

Musí se plně soustředit na plnění úkolů, už si nevystačí jen s pozorností bezděčnou. 

V první třídě se dost často stává, že žáci odvracejí pozornost od probírané látky a více je 
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zajímá dění kolem nich. V tomto případě převládají procesy vzruchu nad procesy 

útlumu. V tomto případě by měl učitel respektovat kratší dobu stálosti pozornosti u dětí 

a na základě toho činnosti v hodině často měnit ( jedna činnost 5-10 minut). Čím budou 

děti starší, tím se tato doba prodlužuje. V hodině též dbáme na respektování rozsahu 

pozornosti.( Trpišovská, 2004) Nemůžeme po dítěti chtít, aby se dokázalo soustředit na 

více prvků pozorovaného objektu. Stejně tak nemůžeme pozornost rozdělovat, neboť 

dítě v tomto věku nemá jednotlivé činnosti zautomatizované. Pokud učitel nebude 

všechny tyto vlastnosti pozornosti respektovat a řídit se dle nich, bude to mít negativní 

vliv na žáka, který se bude cítit vyčerpaný a se značnou neuropsychickou zátěží. 

 

Představy 

Představy jsou jistým způsobem hodně ovlivněny prostředním, ve kterém dítě 

žije, protože představy si člověk vytváří bezprostředními zážitky daný okamžik. Čím 

víc je prostřední dítěte bohaté, tím více jsou bohaté představy, které si dítě vytváří. Pro 

žáka ve škole jsou velmi důležité, neboť mu nahrazují pojmy.  Na bohatosti též závisí 

rozvoj myšlení, jeho školní úspěšnost a je ovlivněno i fantazií dítěte. (Trpišovská, 2004) 

 

Fantazie 

O dětech se říká, že mají bujnou fantazii. Dokáží si vyfantazírovat věci, o kterých 

se nám dospělým ani nesnilo. Proto je potřeba fantazii v určitých chvílí usměrňovat, aby 

se dítě moc nevzdálilo od reálného života, každopádně ji nesmíme potlačovat, neboť 

fantazie úzce souvisí s rozvojem tvořivosti, která je pro dítě velmi důležitá.    

 

Myšlení 

Zpočátku se děti opírají jen o vlastní zkušenosti a názorné jevy. Mezery ve 

znalostech si dítě doplňuje vlastními úvahami a fantastickými domněnkami.  Pro 

myšlení zůstává pro děti v mladším školním věku stále charakteristická názornost a 

konkrétnost. Postupem času, kdy se dítě stává starším a dospělejším, se parametry 

myšlenkových výkonů v průběhu dětství zvyšují. Dochází k rozvoji logického myšlení, 

logické operace se rozvíjí učením, hlavně v rámci vyučování. (Bartoňová 2007) 
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Řeč 

Vývoj řeči je ovlivněn dvěma faktory, a to vnitřními a vnějšími. Vnější faktory 

jsou dány schopnostmi dítěte a jeho organickými dispozicemi a vývojem intelektu. 

Vnějšími faktory se rozumí prostředí, v němž dítě vyrůstá a poskytuje mu řečové 

podněty i správný řečový vzor, který odpovídá zvukovým, řečovým a gramatickým 

normám jazyka. Vnější faktory můžeme do jisté míry ovlivnit, s vnitřními faktory se 

dítě narodí a ovlivnit se nedají. (Klenková, 2000) 

Znaky mluveného projevu, které vykazuje většina žáků při nástupu do prvního 

ročníku a učitelé se s nimi setkávají, shrnula Klenková (2000). 

 

Patří mezi ně :  

 Znaky plynoucí z formy projevu, z nichž nejvýraznějším je jazyk 

odposlouchaný z prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Žáci často užívají 

některý z nespisovných útvarů národního jazyka (nespisovný jazyk, 

dialekty a interdialekty, obecná čeština). 

 Nepřipravenost projevu, což se projevuje častými pauzami a 

nadměrným užíváním vsuvek. Dítě porušuje ustálené a pravidelné 

způsoby vyjadřování obvyklé pro syntax, mezi nejčastější chyby patří 

opakování stejných výrazů.  

 Časté užívání kontaktových a ukazovacích výrazů, kdy se dítě snaží 

navázat kontakt s posluchačem pomocí preparativních výrazů. Mezi 

typický znak nepřipraveného projevu dítěte na počátku školní 

docházky je nadměrné užívání ukazovacích zájmen na místě 

konkrétních pojmenování.  

 Dialogická forma projevu, která dětem usnadňuje porozumění 

mluvenému projevu díky zřetelným mimojazykovým prostředkům, 

především gestikulaci a výrazné mimice, a paralingvistickým 

projevům, jimiž druhý účastník komunikace dává najevo, zda projev 

sleduje a chápe.   
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 Situačnost projevu (žákův projev závisí na konkrétní situaci, bez které 

by spojení s danou situací nedávalo smysl). 

 Expresivnost projevu (Ovlivňuje mluvený projev, užívání citově 

zabarvených jazykových prostředků - zdrobnělin a zveličených 

výrazů, které však jsou běžnou součástí žákovy slovní zásoby). 

Známkou zvýšené expresivity mluvního projevu je také časté užívání 

vět zvolacích, rozkazovacích nebo tázacích.  

 Nedostatečná slovní zásoba. Žáci na otázky odpovídají jednoslovně, 

děj popisují v jednoduchých větách nebo jsou v krátkých větách 

schopni vyprávět krátký článek. (In Hauser, 2007) 

 

Z pečlivých záznamů psychologů o tom, jak u dětí roste jejich aktivní slovní 

zásoba, víme, že děti na začátku školní docházky znají cca. 14 000 slov. (Fontana, 

1995) 

Častým problémem romských dětí ve škole je jazyková bariéra. Rozumí špatně 

česky, ještě hůře romsky. Hodně romských dětí přichází do prvního ročníku základní 

školy jako bilingvní, tzn. hovoří romsky i česky. Často však ani jedním jazykem 

nemluví dobře, což je znevýhodňuje ve srovnání s jinými dětmi. Ani pomoci ze strany 

rodičů se romské děti nesetkají. Oni sami učí své děti češtině tak, jak se ji naučili oni. 

Jde o tzv. romský etnolekt češtiny. Nedostatečnou znalost jazyka nejsou samotní žáci a 

ani jejich rodiče schopni vyřešit. Řešením by bylo vytvořit výcvikové programy na 

rozvoj českého jazyka, které by byly realizované od mateřských škol, v přípravných 

třídách a po celou dobu školní docházky, za pomoci vyškolených pedagogických 

asistentů, kteří hovoří romsky. 
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2.2.3 Emoční a jazykový vývoj 

Komunikace významně ovlivňuje rozvoj osobnosti, je důležitá v mezilidských 

vztazích a je prostředkem vzájemných vztahů. Při komunikaci jde o vzájemnou výměnu 

informací mezi člověkem a prostředím, ve kterém se právě nachází (Klenková, 2006). 

Dítě, které nastupuje do školy, má obvykle dostatečnou slovní zásobu, potřebné 

jazykové dovednosti, které umí používat.  Dokáže mluvit o běžných věcech a nečiní mu 

problém rozumět verbálnímu sdělení jiné osoby. (Vágnerová, 2005) 

 Menší nebo větší jazykovou bariéru mají u nás děti cizinců, kteří se například do 

České republiky přestěhovali nedávno. Též se hodně mluví o naší národnostní menšině- 

o Romech. Předpokládá se, že dítě ve vhodném stimulačně silném prostředí překoná 

jazykovou bariéru a dostane se v českém jazyce na stejnou úroveň, jako jsou jejich 

vrstevníci. 

Na začátku školní docházky dítě využívá aktivně (nebo pasivně rozumí), 

značnému počtu slov, který věkem stále stoupá. Časem si dítě osvojuje nová slova, 

poznává i nové významy týchž slov a užívá jich s větším porozuměním a 

v přiměřenějších souvislostech. Komunikace dětí raného školního věku má různou 

úroveň. Rozdíly se objevují ve slovní zásobě, v obsahu, preferenci určitých slov, 

skladbě apod. Úroveň komunikace mezi dětmi je velmi rozdílná a individuální, což je  

ovlivněno několika faktory. Největší vliv má rodina a prostředí, kde dítě vyrůstá. 

Rozvoj řeči také závisí na mentální úrovni dítěte, pokud je dítě intelektově nadané, je 

schopno zvládnout pravidla komunikace mnohem dříve. (Bartoňová, 2007)  

Dětský slovník je hodně ovlivněn školou, médii, rodinou a kamarády. Dítě si 

nejlépe zapamatovává výrazy z běžné komunikace. V rámci mateřského jazyka se děti 

učí chápat rozdílnost, podobnosti i totožnost významu jednotlivých slov, vysvětlit 

význam mnohoznačných slov, hledat synonyma, homonyma. Ve škole se děti učí 

diferencovat základ slova, který zůstává stejný a jeho varianty. (Vágnerová, 2005) 

 

Emoční vývoj prochází od počátku školní docházky vývojem. Do doby školní 

docházky byla hlavním zdrojem formativních vlivů rodina. S nástupem školy, kdy dítě 

začíná dítě poznávat nové kamarády, má možnost různorodějších interakcí mezi svými 

vrstevníky. (Řezáč, 1998) 
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V tomto věku citové procesy u dětí snadno vznikají a poměrně lehce odeznívají. 

Mění se jak podměty, tak i povaha citových reakcí, vznikají také zcela nové citové 

prožitky. (Vágnerová,2005) 

City se stávají stálejšími a žák dokáže některé projevy nálad (ale jen do jisté 

míry) usměrňovat. Pokud je dítěti ublíženo, dokáže nežádoucí city zakrýt, ale ve své 

dětské dušičce je stále prožívá a tyto zadržené citové projevy následně kompenzuje 

v jiných oblastech a činnostech.  

Mezi typické projevy citů patří žárlivost, strach  v podobě strachu z trestu či 

reálného nebezpečí. U žáků se ale více uplatňují vyšší city, do kterých spadají city 

estetické, intelektuální a mravní. Ke konci období dochází k citové stabilitě.                    

(Trpišovská 2004)  

Rosman (1992) uvádí, že vztahy s lidmi mohou sloužit jako emoční opora, ale i 

jako zdroj strachu. Pro mladší školáky představují emoční oporu především rodiče, u 

dětí středního školního věku jsou to stále častěji vrstevníci. ( In Vágnerová, 2005) Při 

řešení problémů dávají děti přednost svým vrstevníkům, než rodičům. Má na to vliv 

stejná věková skupina, vývojová úroveň, myslí a chápou stejně a své problémy řeší 

obdobně. (Vágnerová, 2005) 

První citová zkušenost dítěte se školou může znamenat zhoršení emoční bilance a 

stimulování rozvoje negativních emocí, jako například úzkost a strach. Adaptaci na 

školní režim ulehčuje novým žákům emoční zralost i zkušenost. Obraz sebe i světa 

zůstává po celé dětství ještě dosti schematický, což se odráží i v kvalitách vlastního 

hodnotového vědomí dětí i ostatních jejich vnitřních východisek autoregulace. Ve 

školním věku se mluví i  o sebehodnotících emocí,které se rozvíjí a zároveň tvoří jednu 

ze složek sebepojetí jedince ovlivňující sebelásku a sebeúctu. Školní věk je obdobím, 

kdy se potvrzují kvality jedince v oblasti výkonu i sociální akceptace. Obě dvě jsou 

důležité a rozhodující pro dosažení pocitu osobní přijatelnosti, autoakceptace, či naopak 

nedostatečnosti a méněcennosti. ( Vágnerová, 2005) 
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2.2.4 Socializace 

 V sociálních vztazích stále více dominuje osobnost učitele. Na začátku školní 

docházky větší část dětí učitele obdivuje, vzhlíží k němu, respektují ho, snaží se mu 

imponovat a všemožně zalíbit. Postupem času ale autorita učitele klesá a udržet si ji 

zvládne jen dobrý učitel. ( Trpišovská, 2004) 

Rychle narůstá i schopnost seberegulace. Dítě, které je v roli žáka musí přijmout 

postavení, kdy je jedním z mnoha svých vrstevníků, a být schopen potlačit své aktuální 

potřeby. Dítě už kontroluje sociální chování. Dokáže odlišit co smí a co si nesmí 

dovolit. Sociální chování, hodnotové orientace i morální jednání jsou však ještě nestálé, 

nahodilé, spíše závisle na situaci, v níž se dítě nachází. Fázi morálního jednání a 

chování nazval Piaget (2001) etapou heteronomní morálky, kdy je morálka určována 

zákazy a příkazy druhých, a to hlavně rodičů a učitelů. Po sedmém roce věku nastupuje 

podle Piagetovy teorie morálka autonomní. To je doba, kdy je dítě schopné samo 

rozlišit správnost jednání. Jeho soudy jsou však velice nepružné a aplikuje je v každé 

situaci bez ohledu na motiv jednání. Toho je dítě schopno až po jedenáctém roce. 

(Piaget, Inhelderová, 2001) 

Dítě postupně začíná měnit vztah k vrstevníkům. Během prvního školního roku 

tvoří žáci tzv. rovnocennou skupinu, přátelství je hodně dáno předškolním vzděláváním, 

kdy spolu děti chodily do školky. Pro některé děti, které přicházejí do školy z jiné 

školky, může být vstup do první třídy obtížnější a hledání nových kamarádů náročnější. 

Ve druhé třídě se tyto vztahy mění a žáci si mezi sebou vytvářejí tří až čtyřčlenné 

skupinky, kde se začínají objevovat počátky vnitřní struktury vztahů.  

Pro dítě je velmi důležitý rozvoj sebevědomí. Pro jeho rozvoj je potřeba, aby se 

dítě svými výkony vyrovnalo vrstevníkům a nebylo pozadu. Svými výkony při 

vyučování, ale i při hrách a jiných činnostech si dítě hledá přijatelnou sociální pozici 

v rámci skupiny. (Trpišovská, 2004) 
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2.3 Rodina a škola 

 

Příslušnost k rodině je součástí identity mladšího školáka. Rodina je pro dítě 

velmi důležitá, jelikož prozatím uspokojuje většinu jeho potřeb. V tomto období jsou  

vztahy žáka k rodičům velmi silné. (Vágnerová, 2000) 

„Rodinné soužití představuje komplex rozmanitých a v zásadě stabilních 

interakcí, které jsou projevem specifického vztahu mezi rodiči a dětmi. Rodina je 

vztahovým rámcem, který zahrnuje rodiče, dítě, popřípadě i její další členy, jako jsou 

sourozenci, prarodiče atd. Ti všichni jsou samozřejmě součástí rodiny jako jedné 

z významných složek dětského světa. Sdílejí s ním jeho život, jsou zapojeni do společné 

každodenní rutiny.“ (Vágnerová, 2005, s. 268) 

 

Harmonické rodinné prostředí přináší dítěti pocit pohody, bezpečí, štěstí a 

pomoci, usnadňuje výchovné ovlivňování a podněcuje bezděčnou i vědomou snahu 

dítěte po nápodobě rodičů. Je důležité, aby si dítě v rodině osvojilo zdravý vztah 

k autoritě. Rodiče by měli být ve výchově jednotní, i když ne vždy se to podaří. Každý 

z rodičů má nezastupitelnou roli ať jde o bezprostřední mezilidské vztahy anebo o 

respektování zákonů a autorit. (Čačka, 2000) 

V rodině vystupují kromě rodičů také sourozenci. Pevnější a trvalejší vztahy jsou 

mezi sourozenci, kde je malý věkový rozdíl a téže pohlaví. Mezi sourozenci je častým 

problémem žárlivost. Pokud rodiče zdůrazňují klady jednoho dítěte nebo dávají jedno 

dítě druhému za vzor, vzniká žárlivost, která je emotivně velmi silná a často 

dlouhodobá. Nejčastější příklad žárlivosti je například mezi mladším a starším 

sourozencem, kdy je mladšímu dítěti věnována větší pozornost ze strany rodičů. Též 

nastávají problémy v rodinách s dětmi z více manželství, mezi dětmi s nevlastními 

rodiči, zvláště s nevlastní matkou a mezi nevlastními sourozenci. (Kuric, 1986) 

Specifickou životní situaci poté tvoří role jedináčka. Jedináček nemá 

rovnocenného partnera, nemůže zažít pocit solidarity a podpory na úrovni 

sourozeneckých vztahů a získat zkušenost s řešením takových konfliktů. (Vágnerová, 

2005) 
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Rodiče uspokojují celou řadu psychických potřeb školáka: 

1) Přispívají k naplnění potřeby smysluplného učení, protože slouží jako model 

určité role, vzor nějakého způsobu chování. Mohou být reálným modelem 

pro učení nápodobou či v rámci identifikace, ale i ideálem, kterému by se 

chtělo dítě přiblížit. Jsou jednoznačnou autoritou. 

2) Ovlivňují uspokojování potřeby seberealizace. Mohou to způsobovat 

prostřednictvím svých požadavků na dítě, výběrem aktivit, ale hlavně svým 

hodnocením. Posiluje se identifikace s rodičem stejného pohlaví.  

3) Jsou pro dítě zdrojem emoční opory. Dítě si představuje, že takto to bude 

navždy. Tím získává jistotu, kterou mu soužití s rodiči přináší. 

4) Představují určitý model budoucnosti, vzor dospělého chování, které naplňuje 

představu dítěte o dosud otevřené budoucnosti. Mladší školák se o dalekou 

budoucnost ještě moc nezajímá, pro něj je podstatná současnost. (Vágnerová, 

2005) 

 

Vrstevnická skupina nejčastěji vzniká v rámci třídy nebo okruhu bydliště. Dítě ve 

skupině kamarádů získává jiné zkušenosti než od sourozenců. Kamarádi jsou obvykle 

stejného věku a pohlaví, můžeme si je vybrat, lze s nimi sdílet jiné zážitky a zkušenosti. 

(Vágnerová 2005)  

Potřeba být přijímán, patřit do skupiny, je velmi silná a skupina si často vytvoří 

svůj zvláštní styl chování, který je nutno zachovávat jako znak členství v ní. (Fontana, 

1995) 

Ve vrstevnické skupině postupně dochází k diferenciaci a specifikaci sociálních 

rolí. Dítě získává nějaké postavení, které odpovídá určité roli a má určitý status. Někteří 

jedinci mají dominantní postavení, kdy záleží na tělesných předpokladech (výkonnost, 

odvaha,vzhled), duševních vlastnostech a organizačních schopnostech (iniciativa, 

aktivita, ochota pomoci, školní prospěch). (Fontana, 1995) 

Na počátku dospívání dochází k úbytku kamarádů, ale na druhou stranu jsou  

vztahy citově hlouběji prožívané. Kamarádské kontakty napomáhají jak vzájemnému 
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poznávání, tak i větší rozvaze při navazování hlubších vztahů v pozdějších letech. 

(Čačka, 2000) 

 

Škola je institucí, která se dítěti zdá jako velmi mocná, mocnější než rodiče, 

protože i oni musí její rozhodnutí respektovat. Dítě, které vstoupí do školy, získává 

nové role - role školáka, role žáka určité třídy, školy. A také role spolužáka, která 

vymezuje vztahy k dětem, s kterými chodí do stejné třídy. (Vágnerová, 2005) 

Vztah dítěte k učiteli a učitele k němu tvoří zvláštní kapitolu sociálního chování 

žáka, která je ovlivněna řadou faktorů. Na začátku školní docházky mívá většina žáků 

nekriticky kladný vztah ke svým učitelům, který trvá téměř tři roky. Žáci bojují o 

učitelovu přízeň. Ve třetím ročníku již lze poprvé pozorovat snahu učitele analyzovat a 

hodnotit jeho práci a osobní vlastnosti. Svou nespokojenost žáci projevují nekázní, 

vyrušováním, schováváním učebních pomůcek, vědomým klamáním apod. (Kohoutek, 

1996) 

Ve školní třídě se také vyvíjí sociální vztahy. Třída není jen polem vzdělávání, 

ale i společenským útvarem, ve kterém dítě uplatňuje všechny své přirozené potřeby. 

V prvním ročníku je vnitřní struktura třídy velmi podobná skupině předškolního věku. 

Třída není jednotná, skládá se z řady menších nestabilních jednotek bez pevné vnitřní 

struktury. Všichni jsou si ve třídě rovni. V druhém ročníku přibývají znaky počínajícího 

skupinového života. Třída se začíná rozdělovat a vytváří se izolované skupiny, ve 

kterých dítě vystupuje buď jako vůdčí typ nebo se naopak dostává do role podřízeného.. 

Od třetího ročníku se již objevuje vyhraněnější a členitější skupinová struktura a jednota 

hledisek, neboli „duch třídy“. Sociální klima třídy zahrnuje postupně propracovanější 

systém skupinových hodnot, norem, cílů i způsobů komunikace, kterými daný útvar 

stále výrazněji reguluje chování jedinců. Ve čtvrtém ročníku se již začínají vyskytovat i 

samostatněji prožívané užší přátelské vztahy, vznikající na základě uvědomování 

vzájemného souladu rysů a zaměření. (Čačka, 2000) 

 

Charakteristický je i vývoj vzájemných kontaktů mezi hochy a dívkami. Do osmi 

let si hrají spolu. Zlom nastává mezi osmým a desátým rokem, kdy si děti začínají hrát 

odděleně, v desátém až dvanáctém roce se projevuje až vzájemný antagonizmus, což se 
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po dvanáctém roce změní ve snahu upoutat na sebe pozornost „sobě vlastním 

způsobem“. (Čačka, 2000) 

 Škola, která chce úspěšně vzdělávat romské děti by měla mít dobré vztahy 

s rodiči dětí. Tito rodiče jsou vůči škole dost nedůvěřiví a nepřátelští, takže škola musí 

být ten iniciátor procesu, který pomůže překonat onu vzájemnou bariéru a musí rodiče 

přesvědčit, že vzdělání je pro jejich děti opravdu důležité. Bez spolupráce s rodinou 

nemůže mít školní práce dětí uspokojivé výsledky. Je tedy jen na učitelích, aby se 

snažili od počátku navázat s rodiči dítěte pozitivní vztah. 

Proto je důležité jednat s rodiči jako s partnery, mluvit s nimi nejen o školních 

problémech, ale zajímat se o celou rodinu, pomoci jim ve věcech, kde si sami rodiče 

nevědí rady (např. složitější jednání s úřady). Nedostatečné přizpůsobení rodičů školním 

požadavkům (neochota či neschopnost zajistit dítěti odpovídající školní pomůcky, 

pomoci mu s domácí přípravou, zajistit pravidelnou a včasnou docházku do školy) by 

škola měla zpočátku umět prominout a řešit svou nadstandardní péčí o děti, o 

problémech však s rodiči hovořit, a postupně tak zvyšovat nároky na vzájemnou 

spolupráci. Snaha ze strany  učitelů by mělo být poznání a pochopení rodinného 

prostředí dětí, naučit se znát a respektovat jejich zvyky. Je třeba přesvědčit rodiče, že 

škola není nepřátelská instituce ani k dětem, ani k rodičům. 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf ) 

2.3.1 Školní neprospěch a jeho příčiny 

Za neprospívajícího žáka v užším smyslu slova pokládá školní praxe takového 

žáka, který z jednoho nebo více učebních předmětů soustavněji nedosahuje učebních 

výsledků předepsaných učebními osnovami a klasifikačním řádem. (Ďurič, Štefanovič a 

kol, 1977) 

Z pedagogicko-psychologického hlediska lze za neprospívajícího pokládat i toho 

žáka, který nedosahuje výsledky přiměřené jeho schopnostním předpokladům. Může se 

zároveň jednat o různý rozsah a míru poruch v učení. (Ďurič, Štefanovič a kol, 1977) 

Otázka školního výkonu, prospěchu, školní zdatnosti a hlavně neprospěchu ve 

škole je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci s dítětem. Při 
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řešení školních neúspěchů musí pravidelně spolupracovat učitelé, rodiče a samotní žáci. 

Mnohdy je nutná i konzultace s odbornými psychology. (Fontana, 1995) 

Školní výkonnost je totiž determinovaná řadou faktorů, které se týkají především 

osobnosti a zdravotního stavu dítěte, dále prostředí dítěte (zejména rodinného a 

mimoškolního) a také úrovně výchovně vzdělávacího procesu ve škole. (Fontana, 1995) 

Prožívání úspěšnosti či neúspěšnosti je ovlivněno žákovými postoji ke škole i 

sobě samému. Žáci, kteří se snaží učební látku zvládnout, ale nedaří se jim to, si začnou 

vyvíjet ke škole negativní postoj a často podléhají frustracím. Pokud odhalíme příčiny 

neprospěchu, předejdeme a následně se i vyhneme školnímu selhání. (Langer, 1999) 

 

Matějček rozdělil příčiny školního neprospěchu na tři základní kategorie: 

1) Příčinou školního neprospěchu je snížená úroveň rozumových schopností. 

2) Příčinou školního neprospěchu je nerovnoměrné nadání (jedná se spíše o dílčí 

poruchy učení). 

3) Příčinou školního selhání nejsou nedostatky rozumových schopností, ale jiné 

okolnosti, které výkon dítěte nepříznivě ovlivnily. Dítě má přiměřenou 

inteligenci, ale z nějakého důvodu ji není schopné dostatečně využívat. 

Příčinou mohou být: 

 vývojově podmíněné změny 

 somatický stav dítěte 

 psychický stav dítěte ( In Vágnerová, 1997) 

 

Dle toho, odkud přichází hlavní zdroj poruch a obtíží, dělí Langer (1999 s. 69-

134) příčiny školního neprospěchu na vnitřní (endogenní) a vnější (exogenní). Mezi 

vnější příčiny potom zařazuje působení rodiny, kdy dítě pochází z nepodnětného 

prostředí, v rodině mohou být narušené vztahy, kulturní odlišnosti apod. Dále působení 

školy může také ovlivnit, ať už špatné klima třídy, vztah učitel – žák, či nevhodné 

výchovné a didaktické prostředky. V neposlední řadě je významný vliv mimorodinný a 

mimoškolní, kdy na dítě může působit parta, masmédia apod. Mezi vnitřní příčiny řadí 
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sníženou úroveň rozumových schopností (= snížená inteligence), nerovnoměrnost 

nadání (dílčí poruchy učení) a mimointelektové faktory (somatický a psychický stav 

dítěte). 

 

Mezi dílčí poruchy učení řadíme: 

 Dyslexii - vývojová porucha čtení; neschopnost naučit se číst, přestože 

dítěti nechybí přiměřené rozumové schopnosti, ani přiměřená 

výchovná a výuková péče 

  Dysgrafii - vývojová porucha psaní 

 Dysortografii - ztížená schopnost osvojit si pravopis 

 Dyskalkulii - porucha počítání a práce s matematickými symboly 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8Den%C3%AD#Dru

hy_poruch_u.C4.8Den.C3.AD) 

 

Příčina neúspěchu romských dětí ve škole spočívá v odlišném způsobu výchovy v 

romské rodině a ve velkém nezájmu romských rodičů o školní vzdělání. Romské děti 

tak z velké většiny nechodí do mateřských škol a nemají tedy žádnou zkušenost 

s organizovanou činností, proto je také  pro ně těžší vstup do 1.třídy, kdy jsou tyto děti 

méně připraveni než děti z majoritní společnosti. 

Romský rodič mnohdy není schopen svému dítěti ve školní přípravě pomáhat, a 

to ve většině případů proto, že sami romští rodiče jsou negramotní, avšak i ti, kteří 

základní školu absolvovali, svoje poznatky a vědomosti nepoužívají, tím je i zapomněli 

a tím se také stali jakýmisi pologramoty. (Říčan, 1998) 
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Vzdělání romských dětí na školách 
 

2.4 Romské děti v systému rámcového vzdělávacího systému 

 

Školní neúspěšnost romských žáků a žákyň je jedním z naléhavých problémů 

českého vzdělávacího systému. Sociální a kulturní handicapy, se kterými romské děti 

nastupují školní docházku, bývají často mylně vykládány jako projevy inteligenčního 

deficitu a za adekvátní řešení se pokládá výuka romských školáků ve speciálních 

školách či třídách. Příčinou této segregace může být jen pouhá neinformovanost 

pedagogů, psychologů a také romských rodičů, kteří jsou přesvědčeni, že „ve 

speciálních školách děti dostanou lepší péči, budou mezi svými a nebudou se zbytečně 

trápit v normálních školách.“ Podle odborných odhadů je ve speciálním školství 

vzděláváno až 40 % romských dětí. Proto se hned na počátku školní docházky 

setkáváme s tzv. „dvourychlostním“ školstvím. Vypadá to následně tak, že děti v 

hlavním vzdělávacím proudu jsou motivovány a připravovány k úspěšné vzdělávací 

dráze, v „pomalejším“ proudu se tempo rozvoje snižuje, klesá motivace k výkonům, 

původní handicapy se nevyrovnávají, ale naopak prohlubují. 

(http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1254/vzdelavani-romu.html/) 

 

Jaká je šance, že se absolventi speciálních škol opět uchytí v hlavním 

vzdělávacím proudu a dostanou se například na gymnázia, střední školy a později na 

školy vysoké? Dle mého názoru je šance minimální. Důvody ale nespočívají v jejich 

„vrozené nevzdělavatelnosti", ale na vině je nižší kvalita vzdělání, které se těmto dětem 

dostalo.                                                                                                                                       

Cílem dnešního školství je napomáhat zvyšování školní úspěšnosti romských 

žáků a žákyň, aby nedocházelo k jejich vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu.  

Proto vznikají otázky, jak toho docílit? Nástrojů je k dispozici celá řada (přípravné 

ročníky, pedagogičtí asistenti, školní či mimoškolní doučování, vytváření otevřené 
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komunitní atmosféry na školách, zvyšování motivace romských rodičů a jejich důvěry, 

alternativní výukové metody apod.).  

 

2.5 Romské děti a jejich začlenění do základních škol 

 

V minulých padesáti letech stát neměl snahu začlenit romské děti do školních 

kolektivů ostatních dětí na základě respektování jejich kulturní identity jako rovnocenné 

kulturní identitě národa, ve kterém žijí. V této době se hovořilo o tzv. „romském 

problému“, který byl ve školách řešen v souladu s tehdejší vládní politikou vůči romské 

menšině.  Byla to snaha o asimilaci romských dětí. 

Tehdejší školní praxe, kdy byly tzv. „jednotné školy“ vycházela z ideálu tzv. 

„průměrného žáka“. To v překladu znamenalo, že všechny děti ve společnosti jsou 

stejné, mají průměrně stejné intelektové schopnosti, znalosti, návyky, potřeby a 

vylučovala vše, co z tohoto průměru vybočovalo. 

Tento přístup, což je smutné, přetrvává v mnohých vzdělávacích zařízeních 

dodnes. A následně zabraňuje všem odlišným, „neprůměrným“ dětem (mentálně či 

zdravotně postiženým, nadprůměrně inteligentním, s výchovnými problémy, s vadami 

soustředění, lehkou mozkovou dysfunkcí, dětem z různých národnostních menšin, 

zejména z romské minority) absolvovat bez problémů základní školu.  

V souladu s myšlenkou jednotné školy a politiky asimilace Romů byla veškerá 

specifika romských dětí záměrně potlačována jako nežádoucí. Velké procento škol, 

bohužel, dodnes tento trend neopustilo. Výsledkem je dnes skutečnost, že velká část 

Romů má jen základní vzdělání, popřípadě nějaké učiliště. Stejnou měrou se navíc na 

současném stavu podepisuje špatná zkušenost romských rodičů a prarodičů se školou v 

době jejich dětství, tato zkušenost je pak na dnešní děti celkem logicky nadále 

přenášena.  

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf ) 
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2.5.1 Problémy romského dítěte před a při vstupu do školy 

Romské dítě většinou nenavštěvuje mateřské školy či jiná předškolní zařízení a 

do školy přichází pouze se zkušenostmi ze života v rodině, což má pak negativní vliv na 

jeho vstup do školy. Dítě se najednou musí vypořádat s neznámým prostředím, někdy až 

nepřátelským, kterému čelí samo, bez pomoci rodiny (a komunity), na níž je do té doby 

závislé. Škola mu ve většině případů nepomůže. Vše je pro něj cizí a nemá tu žádný 

záchytný bod, o který by se mohl opřít, jako například romští učitelé (s výjimkou těch 

škol, kde se postupně, ale zatím v zanedbatelném množství začínají objevovat romští 

asistenti), pomůcky a učebnice jsou obsahově i výtvarně přizpůsobeny chápání a vkusu 

českých dětí. 

Tradiční rodinná romská výchova je odlišná od naší. To, co mi považujeme ve 

výchově za samozřejmost, romští rodiče neznají, a tudíž to ani neučí své děti. Romská 

výchova nedává dítěti takový základ, který učitel u průměrného žáka první třídy 

předpokládá, a tak od počátku školní práce vzniká nedorozumění, které se může rychle 

odrazit ve školní neúspěšnosti dítěte. Jako hlavní problémy, se kterými se dítě začne 

brzy po příchodu do školy potýkat, lze označit: 

 nedostatek času a prostoru na domácí přípravu, 

 neochota rodičů zajistit základní školní pomůcky, 

 priorita pracovat doma (péče o sourozence) než ve škole, 

 nezvyk na pevný denní režim, přísný řád a aktivity vyžadující 

dlouhodobé soustředění, 

 neschopnost se samostatně rozhodovat a zodpovídat sám za sebe, 

 nerozvinutá jemná motorika, neznalost kreslení a psaní, 

 neznalost pojmů, které nejsou potřeba v praktickém životě a které děti 

získávají z knih a encyklopedií, 

 jazyková bariéra i u dětí, které již nemluví romsky, ale stále užívají 

etnolekt češtiny, 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf) 
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V rámci asimilace, o které jsem se výše zmínila, se Romové měli co nejrychleji 

odnaučit používat svůj vlastní jazyk – romštinu. Ve školách se nesměla používat ani 

jako pomocný jazyk, a to i přesto, že některé děti, které přicházely do škol, měly jen 

minimální znalost češtiny, protože doma se mluvilo jen romským jazykem. Děti byly 

trestáni i za to,když mluvily romsky mezi sebou. Snaha společnosti o asimilaci mohla 

po nějaké době slavit úspěch. Mnoho Romů pod tlakem společnosti začalo při 

komunikaci s dětmi používat češtinu, a to proto, aby děti neměly ve škole problémy. 

Jejich jazyk ale logicky nebyl (a u mnohých není dodnes normativní, je to romský 

etnolekt češtiny, ovlivněný jednak romštinou (tj. myšlením v romštině, přenášením její 

gramatické struktury do češtiny neboli kalkováním), jednak nespisovnou češtinou, 

kterou se neučili ve škole, ale od svého okolí, často též od sociálních vrstev, které často 

spisovný jazyk nepoužívají. Tomuto etnolektu pak učí své děti. 

 Problémy s češtinou mají pak děti ve všech jazykových rovinách – od fonetiky 

až po stylistickou oblast. Dnešní situace tedy vypadá tak, že dítě neumí při vstupu do 

školy žádný z jazyků opravdu dobře. Z romského jazyka ovládá jen málo, česky také 

nemluví, ale mluví etnolektem. Používání etnolektu se neinformovanému pedagogovi 

může jevit jako mentální retardace („já se bojím od psa, pustil mne vlak, babička mne 

nosí do školy“ apod.) 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf) 

 

 

2.5.2 Přípravné třídy a pedagogický asistent ve třídě 

 

Přípravné třídy 

O umožnění plnohodnotné vzdělání pro romské děti v základních školách 

běžného typu se začalo nahlas hovořit v odborných kruzích na počátku devadesátých let 

20. století. Na problém týkající se vzdělání romských dětí u nás začali veřejně 

upozorňovat jednotlivci a některé české nestátní i zahraniční organizace. Velkým 

zlomem v otázce vzdělávání Romů u nás bylo přijetí Usnesení vlády ČR č. 686 z 29. 10. 

1997. Na základě tohoto usnesení mohli například ředitelné škol zaměstnávat na školách 
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romské pedagogické asistenty. V průběhu devadesátých let umožnilo MŠMT ČR 

formou metodických pokynů, ale i změnami v zákonech školám zahájit několik 

významných „vyrovnávacích“ akcí pro lepší adaptaci romských dětí v základní škole. 

Na základě současné legislativy může základní škola: 

 otevřít přípravnou třídu pro děti ze „sociokulturně“ znevýhodňujícího 

prostředí, 

 její součástí může být mateřská škola, 

 může zaměstnat asistenta učitele (romského pedagogického asistenta), 

 může pracovat podle vlastního rámcového vzdělávacího programu 

upraveného pro potřeby romských dětí, 

 může přijmout dítě ze zvláštní školy (za určitých podmínek), 

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf) 

 

 

Již několik let běží na některých školách vládní program podpory romských 

středoškolských studentů. K těmto výrazným změnám přispěly aktivity některých 

nestátních organizací cílené do škol, např. projekt OSF „Začít spolu“. Přípravné ročníky 

při základních či zvláštních školách se začaly zřizovat od školního roku 1993 / 94. 

Přípravné ročníky jsou určeny dětem pocházejícím z málo podnětného či nepodnětného 

prostředí. Během školního roku je jejich úkol odstranit u dětí různé handicapy a 

připravit je na vstup do první třídy. Přispívají k lepší adaptaci dítěte na školu, odstraňují 

některé příčiny pozdějších neúspěchů, aktivity zde realizované přispívají k rozvoji 

jazyka, řeči, jemné motoriky, logického myšlení. Jsou však jen dílčím krokem při řešení 

problému vzdělávání romských dětí. Mnohé z nich se zakládají při školách, které 

dostatečně nerespektují specifické požadavky romských dětí. Nesprávné je i zřizování 

těchto přípravných ročníků při zvláštních školách. 

Z mé vlastní zkušenosti, kdy jsem navštívila přípravnou školu na ZŠ Havlíčkovo 

náměstí, musím konstatovat, že přípravné třídy dětem hodně pomáhají. Věková hranice 

v této třídě je různá, od 4-7 let. Dozvěděla jsem se, že o vstup do přípravné třídy je ze 
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strany rodičů enormní zájem. Přihlásí se spousta dětí, které ale nevydrží do konce. 

Někdy kolem Vánoc začne dětí ubývat. Začíná to jen občasným vynecháváním 

vyučování, později přestanou do školy chodit úplně. Na dětech jsem pozorovala, že je 

činnost ve škole baví. Některé mi dokonce řekly, že do školy chodí rády, protože se 

doma nudí.  

Na ZŠ Generála Janouška je romských dětí méně, oproti ZŠ Havlíčkovo náměstí, 

kde je celá třída romská, jsou cca 4 romské děti na třídu. Škola má též jednu přípravnou 

třídu. Proto mě zajímalo, jaké rozdíly učitelé pozorují mezi dětmi, které tuto třídu před 

vstupem do 1. třídy navštěvovaly, oproti dětem, které šly do školy bez přípravné třídy. 

Všechny paní učitelky z 1. třídy se shodly na tom, že přípravná třída pomáhá dětem ze 

100% a že rozdíly mezi dětmi s přípravnou třídou a bez ní jsou značné. 

 

Pedagogický asistent ve třídě 

Myšlenku zaměstnávat na škole romské pedagogické asistenty začala prosazovat 

Mgr. Helena Balabánová, zakladatelka a první ředitelka (1993–2000) soukromé 

základní školy Přemysla Pittra v Ostravě. Jednalo se o školu, která jako jedna z prvních 

v republice začala systematicky přistupovat k romským dětem dle zásad respektujících 

jejich specifické požadavky. Podporu romských pedagogických asistentů dále od 

počátku prosazovalo Společenství Romů na Moravě a Nadace Nová škola. Tyto nestátní 

organizace měly za úkol pomáhat při výběru vzdělávání a hlavně financování romských 

pedagogických asistentů. Tento experiment dostal legislativní rámec v roce 1998. Na 

základě usnesení vlády ČR jsou od roku 1998 ze státního rozpočtu hrazeny mzdy 

většiny romských asistentů. Z rámcového vzdělávacího programu, který byl upraven pro 

potřeby romských dětí, mimo jiné umožňuje školám snížit počet dětí ve třídách, což 

pomáhá učitelům při výuce žáků, ke kterým mohou individuálně přistupovat.  

(http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b02romove/18.pdf) 

 

 Pedagogický asistent je ve třídě velmi užitečný. Je přínosem jak pro romské 

žáky, tak i pro samotné učitele. Jak se níže zmiňuji ve svém výzkumu, na spoustě škol 

pedagogický asistent chybí. Abych to lépe specifikovala, tak na základních školách, kde 

je 95% romských žáků, pedagogičtí asistenti nechybí, ale na školách, kde je mnohem 
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menší procento romských žáků, tak tam pedagogičtí asistenti chybí. Má Česká republika 

nedostatek kvalifikovaných pedagogických pracovníků nebo je nedostatek peněz, 

kterými by se tito pracovníci zaplatili? V obou případech tím hlavně škodíme žákům i 

učitelům. Proto k tomu na některých školách přistoupili radikálně a paní učitelky z 

družin dělají zároveň pedagogického asistenta ve třídách. 

 Pedagogický asistent, jak jsem už zmínila, žákům pomáhá lépe zvládat učivo. Na 

základě rozhovoru s doktorem Klímou jsem se dozvěděla, že přesto většina těchto dětí 

přestupuje na školu praktickou, kde jsou počty romských dětí velmi vysoké. Na jedné 

straně tu totiž vidíme chvályhodnou snahu státu situaci řešit, na druhé straně pak 

dědictví minulosti v podobě zvláštních škol plných romských dětí a bohužel i 

stereotypní přístup řady pedagogů, kteří (často vedeni svojí vlastní dlouholetou 

negativní zkušeností) novým přístupům nevěří a nemají chuť ani energii respektovat 

jejich doporučení. Pokud se o změnu ve vzdělání romských žáků bude snažit jen několik 

vybraných škol, pak za dvacet let budeme pouze smutně konstatovat, že vzdělanostní 

situace romských dětí se prakticky nezměnila. 

 

2.6 Vytváření romských tříd na školách. Ano či ne? 

 

Když jsem se hlouběji začala zabývat touto otázkou a hledala jsem potřebné 

materiály ke zpracování, narazila jsem na pořad na ČT1, který se jmenoval Ptáčata, 

aneb Nejsme žádná béčka. Projekt, který popisoval osudy romské třídy, vznikl na jedné 

brněnské ZŠ jako důsledek petice bílých rodičů, kteří si vynutili, aby jejich děti nebyly 

v 1. třídě pohromadě s Romy. V jednom roce se zapsalo do 1. třídy větší počet 

romských dětí, což se nelíbilo „bílým“ rodičům a tak předložili vedení školy petici, v 

níž žádali, aby romské děti byly od bílých odděleny do zvláštní třídy. Vedení ZŠ jim 

vyhovělo  a vznikla téměř čistě romská třída, kde je jeden bílý chlapec – Ukrajinec.  

Romské děti jsou ve společnosti „svých“ určitě spokojenější, stejně tak i ty 

„bílé“. Přesto si myslím, že nemáme právo psát takové petice a oddělovat romské děti 

od ostatních a ještě víc mi vadí, že taková petice je vyslyšena a opravdu vznikne 

oddělená třída. Abych pravdu řekla, donedávna jsem nevěděla, že je něco takového 
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možné. Budeme předpokládat, že všechny tyto děti bydlí v okolí školy, tudíž rodiče 

bílých dětí musí předpokládat, že když žijí v takové čtvrti, že se jejich děti s romskými 

dětmi budou setkávat.  

 V seriálu se romská třída jeví jako normální – jsou tam lepší i horší žákyně a 

žáci, u dvou z nich prý je šance přechodu na víceleté gymnázium. Ostatní paní učitelka 

upozorňuje, že na 2. stupni ZŠ již nebudou spolu, že se třída rozdělí mezi ostatní a 

budou muset v této konkurenci obstát. Vedení školy zřejmě s rozdělením romské třídy 

mezi ostatní počítá a nečeká, že by bílí rodiče opět protestovali. Odchod bílých dětí na 

jinou ZŠ je asi méně pravděpodobný než při nástupu do 1. třídy.  

Seriál zachycoval děti ve škole, doma, u rodičů v práci, ve škole v přírodě. Po 

shlédnutí všech seriálů jsem si uvědomila, že ředitel brněnské základní školy tuto třídu 

úplně separoval od ostatních žáků. Tmavé děti se s bílými v této škole nikdy 

nesetkávají. Je to součástí dohody s bílými rodiči o vytvoření samostatné romské třídy. 

Je to dost zarážející, protože když se podíváme do novin nebo když shlédneme různé 

reportáže, všude vidíme jen snahu o začlenění romských dětí do běžné základní školy.  

Paní učitelka Jarmila, která se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí ze 

znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s dětmi odvedla velký kus práce. Při výuce 

využívá aktivizující metody, které pomáhají překonávat stereotypy ve výuce. Při 

používání aktivizujících metod se zdůrazňuje hlavně jejich přínos k všestrannému 

rozvoji osobnosti žáka, k rozvoji jeho samostatnosti, zodpovědnosti a tvořivosti. Dětem 

je dána možnost zčásti ovlivnit konkrétní cíle výuky. Škola se při použití těchto prvků 

více propojuje a přibližuje reálnému životu. Školní prostředí se tak stává pro žáka 

zajímavějším a motivujícím. 

Při výuce pomocí aktivizujících metod výuky se paní učitelka stává partnerem 

svých žáků. Je osobou, která průběh výuky řídí a také určuje směr práce. Zároveň se 

stává rádcem dětí. Paní Jarmila své žáky při výuce podporuje a snaží se o vytváření 

příjemné pracovní atmosféry.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3 Vlastní výzkum 
 

3.1 Cíle výzkumu 

 

1) Zjistit úspěšnost romských žáků v dokončování ZŠ a v přípravných třídách 

při ZŠ. 

2) Ověřit, jak se učitelům na 1. stupni ZŠ pracuje s romskými dětmi a jaké jsou 

zkušenosti učitelů s pedagogickými asistenty u romských žáků. 

3) Zjistit přímo od romských žáků 5. tříd jakou vidí svoji vzdělávací a životní 

perspektivu. 

4) Zjistit, jakými způsoby může pedagogicko-psychologický pracovník ovlivnit 

vzdělávání romského žáka na škole. 

 

3.2 Formulování výzkumných otázek 

 

A) 

1) Jaká je úspěšnost realizování přípravné třídy pro romské žáky (přijetí, 

dokončení, přestup na základní školu, přestup na střední školu). 

2) Jaké jsou nejčastější problémy učitelů ve výuce na 1. stupni ZŠ a k čemu 

slouží pedagogický asistent? 
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B) 

1) Má většina romských žáků (v 5. třídě ZŠ) zájem o to dokončit ZŠ a dále se 

vzdělávat?   V čem především? 

2) Chtějí romští žáci směřovat svoji budoucnost stejným směrem jako jejich 

rodiče? V čem případně jinak? 

 

C) 

1) Jakou úlohu má psychologicko-pedagogický pracovník v začlenění 

(vyčlenění romského dítěte) žáka do procesu vzdělávání v ZŠ? 

2) V čem může pedagogicko-psychologický pracovník pomoci učitelům na 1. 

stupni ZŠ? 

 

3.3 Metody výzkumu 

 

Vzhledem k záměru získat informace jak od skupiny učitelů, psychologů, tak i 

žáků, zvolila jsem dvě metody výzkumu. 

 

1) Základní výzkumnou metodou je dotazování, realizované formou dotazníků a 

rozhovorů. 

 Dotazník pro učitele, kde jsem zvolila především otevřené otázky. 

 Strukturovaný rozhovor s psychologem z pedagogicko-psychologické 

poradny 

 Připravený a řízený rozhovor s romskými žáky 5.tříd, který se týkal 

jejich budoucnosti. 
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2) Analýza školních dokumentů týkající se přijetí a výstupu romských žáků ve 

vybraných základních školách.  
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4 Dotazníkové šetření na základních školách týkající 

se učitelů 
 

4.1 Výsledky a jejich interpretace I.  

 

Svůj výzkum jsem prováděla v dubnu 2011 na čtyřech základních školách, a to 

ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ Grafická, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chelčického. Dvě 

zmíněné školy (ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ Grafická) navštěvuje 98% romských žáků, 

2% jsou problémoví žáci, kteří sem byli z jiné základní školy přemístěni. Zbývající 

školy mají počet romských žáků nižší, ale vzhledem k oblasti (Praha 3 – Žižkov a Praha 

9 - Černý Most), kde se školy nacházejí, je tento počet mnohem vyšší než v jiných 

oblastech. 

Cílem mé práce bylo zjistit úspěšnost romských žáků v dokončování ZŠ a 

přípravné třídy při ZŠ, dále pak ověřit, jak se učitelům pracuje s romskými dětmi na 1. 

stupni ZŠ a jaké jsou zkušenosti učitelů s pedagogickými asistenty.  

Výzkum jsem prováděla formou dotazníku, který měl deset otázek. Do výše 

uvedených škol jsem rozdala celkem 38 dotazníků, zpětně se mi vrátilo jen 24 

vyplněných dotazníků. Od ZŠ Chelčického jsem obdržela 3 dotazníky se slovy, že 

ostatní učitelé se s názory těchto dotazníků ztotožňují, takže není potřeba další 

vyplňovat. 

V dotazníku jsem volila otevřené otázky, přičemž učitelé mohli odpovídat na 

jednu otázku více možnostmi. Dotazníky jsem následně vyhodnotila a za pomoci grafu 

znázornila. 
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Otázka č. 1    

Co dělá z pohledu učitelů romským dětem největší problémy ve výuce na 1. stupni ZŠ? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

Čtení a porozumění textu 5
Malá slovní zásoba 7
Špatná domácí příprava 11
Udržení pozornosti 4
Samostatnost 4
Vyjadřování 2
Pravopis- diktáty 2
Zapomínání pomůcek 4
Chování 2
Absence 7
Všeobecný rozhled 1

 
 

Grafické znázornění otázky č. 1 
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Tři respondenti odpověděli na tři otázky obsahově odlišně, takže jejich výsledek 

není zanesen do grafu. 

Jak z výše uvedeného grafu vyplývá, nejvíce respondentů označilo za největší 

problém špatnou připravenost z domova, což má následný negativní vliv na výuku ve 

škole. Učitelé také uvedli, že velká absence ze strany romských žáků je dalším velkým 

problémem, která opět narušuje celou výuku. Žáci přicházejí o velkou část výuky, kterou 

nejsou schopni dohnat a následně u nich dochází k velkým mezerám ve vzdělání. 

 

 

Otázka č. 2    

Které třídy jsou pro romské děti na ZŠ kritické, a ve kterých nejčastěji přecházejí na 

praktickou školu? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

1.třída 7
2.třída 9
3.třída 8
4.třída 4
5.třída 3
2.stupeň 1
Je to individuální 3
Bez zkušenosti 2
Bez názoru 1
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Nejčastější přechod žáků na praktickou školu, podle učitelů na vybraných 

základních školách, dochází ve 2 třídě (9x), 3.třídě (8x) a 1. třídě (7x), kdy se u žáků 

začnou projevovat rozdíly v jejich myšlení, jednání a chování, což pak u slabších nebo 

problémových dětí vede k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny. 

Z dotazníků ze ZŠ Grafická se můžeme dále dozvědět, že z této školy žádní žáci na 

praktickou školu nepřecházejí. Jejich individuální plán se jim snaží škola sama zajistit. 

Oproti tomu na ZŠ Generála Janouška je přestup romských žáků na praktickou školu 

vysoký. 
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Otázka č. 3  

Pomáhá z pohledu učitelů elementárních tříd přípravná třída zvládnout výuku v 1. a 2. 

třídě, a to ze 100%, z 50%, z 20% nebo jim naopak prakticky nepomáhá? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

100% 13
50% 6
20% 1
Nepomáhá 0
Je to individuální 2
Bez zkušeností 1
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Přípravná třída, což vyplývá z odpovědí učitelů, pomáhá žákům na 100% 

zvládnout výuku na škole. S tímto názorem se ztotožňuje většina dotazovaných 

respondentů (13x). Při vstupu do1.třídy jsou schopni zvládnout výuku na 90%. 

Postupem se ale úroveň výsledků opět snižuje (náročnost učiva se zvyšuje a též narůstá 

absence dětí). Dva respondenti se ztotožnili s názorem většiny, ale nedokázali určit v %, 

jak velká ta pomoc je.  
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Učitelé též uvedli, že o přípravnou třídu je ze strany rodičů značný zájem, který 

ale během školního roku upadá, takže v závěru roku do třídy chodí podstatně méně 

žáků. 

 

 

Otázka č. 4    

Jaké tři předměty dělají romským žákům největší problémy? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

Český jazyk 20
Matematika 15
Cizí jazyk 11
Prvouka 10
Vlastivěda 3
Všechny předměty 1
Je to individuální 1
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Největší problémy romským žákům dělá český jazyk, a to konkrétně čtení, psaní a 

slovní vyjadřování. Hlavní problém je v tom, že rodiče romských žáků sami nemluví 

dobře česky, což se pak odráží na samotné mluvě dětí. Jsou samozřejmě i další faktory, 

jako například žádná nebo jen minimální domácí příprava. Rodiče o školu též zájem 

nemají, takže po dětech domácí přípravu nevyžadují, což se pak následně projeví na 

jejich práci a výsledcích. 

U této otázky jsem se opět setkala se špatným vyplněním, a to od čtyř 

respondentů.  

 

 

Otázka č. 5 

Zhodnoťte na základě svých osobních zkušeností, zda-li dochází k nějakým tendencím 

(vzestupné, trvale stagnující, sestupné) v kvalitě chování a přístupu k učení  romských 

dětí na 1. stupni ZŠ. Zakroužkujte správnou odpověď. 

 

chování učení

a) Kvalitativně vzestupné       a) Kvalitativně vzestupné     
b) Trvale stagnující                 b) trvale stagnující
c) Kvalitativně sestupné        c) Kvalitativně sestupné  

 

Odpovědi-chování Počet 
respondentů Odpovědi-učení Počet 

respondentů
Kvalitativně vzestupné 2 Kvalitativně vzestupné 1
Trvale stagnující 11 Trvale stagnující 11
Kvalitativně sestupné 7 Kvalitativně sestupné 7
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V obou grafech je patrné, že jak v kvalitě  chování, tak i v přístupu učení, se  

nejvíce respondentů (v obou případech 11x) shoduje v názoru, že dochází k trvale 

stagnujícím tendencím. Já sama se domnívám, že s přibývajícím věkem se chování u 

romských dětí dostává do stagnující fáze a přístup k učení buď zůstane trvale stagnující, 

nebo se též přesune do fáze sestupné. 

 

Otázka č. 6 

Napadají Vás nějaké metody, které by ještě zkvalitnily vaši výuku s   romskými dětmi? 

Odpovědi Počet 
respondentů

Učení se navzájem 1
Nižší počet žáků ve třídách 6
Zapojení rodičů do různých aktivit třídy 5
Projektové a výukové programy 2
Individuální přístup učitele k žákovi 1
Pravidelná docházka na vyučování 2
Stanovení pravidel a jejich dodržování 1
Hry na zrak. a sluch. rozlišování 1
Básně a písně s pohybem 1
Práce s počítačem 2
Interaktivní tabule 1
Pomoc ped.  Asistenta 1
Bez názoru 5
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Z výsledků je zcela jednoznačné, že pro lepší práci s dětmi by bylo nejvhodnější 

snížit počet žáků ve třídách (6x) a zapojení rodičů do různých aktivit školy (5x), což by 

přispělo k tomu, že by se rodiče začali více zajímat o dění ve třídě, škole a hlavně o 

činnosti (nečinnosti) svého dítěte. Další tři návrhy se týkaly vytváření projektových 

programů (2x). Důležité je, aby žáci do školy docházeli pravidelně (2x) a pomoci by 

také mohla práce s počítačem (2x). 

Zarážející je, že pět dotázaných respondentů nedokázalo na tuto otázku najít 

odpověď. 
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Otázka č. 7 

Zúčastňují se romské děti mimoškolních aktivit? Pokud ano, kterých? 

Odpovědi Počet 
respondentů

Hra na hudební nástroj 1
Taneční kroužek 7
Doučování 4
Komunitní kroužek Motýlek 1
Divadelní kroužek 1
Počítačový kroužek 1
Výtvarný kroužek 4
Fotbal 6
Kroužek šití 1
Kroužek vaření 1
Klub Člověk v tísni 1
Všechny kroužky 3
Nezúčastňují se 5
Bez názor 2
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Romští žáci se rádi zúčastňují mimoškolních aktivit, ale musí být zadarmo, což ne 

každá škola umožňuje. Takže v závěru to vypadá tak, že tito žáci z větší části 

nenavštěvují žádný kroužek (5x). Na mých vybraných školách se za některé kroužky 

platit nemusí, takže výsledky ukázaly, že žáci nejvíce navštěvují taneční kroužek (7) a 

fotbal (6). O Romech se říká, že jsou dobří hudebníci a tanečníci, proto si vysvětluji i 

tento zájem. 

 

 

Otázka č. 8  

Je pedagogický asistent pro dané žáky přínosem a v čem především? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

Pomoc slabším žákům ve výuce 17
Snaha o delší udržení pozornosti žáků 1
Spolupráce s rodiči dětí 2
Pomoc s dom. úkoly těm žákům, kterým 
doma nepomáhají rodiče 2

Bez názoru-žádná práce s asistentem 5
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Pedagogický asistent je v dnešní době přínosem nejen pro romské žáky, ale i pro 

žáky s různými oslabeními či poruchami. Je spíš smutné, že náš stát na toto ještě 

nepřišel, takže ve spoustě třídách tato pomoc v podobě pedagogického asistenta chybí. 

S tímto názorem se shoduje většina dotazovaných učitelů. 

Na grafu tedy můžeme vidět, že velká část dotazovaných respondentů si myslí, že 

pedagogický asistent nejvíce pomáhá slabším žákům ve výuce (17x). Nezanedbatelná je 

i pomoc v komunikaci s rodiči a s domácími úkoly. Je opět udivující, že se k pomoci 

pedagogického asistenta nevyjádřila asi pětina učitelů (5x). 

 

 

Otázka č. 9 

Máte ve své třídě pedagogického asistenta? Pokud ano, tak v čem vám nejvíce pomáhá? 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

Kontrola a pomoc se  všemi žáky 3
Pomoc při práci s dětmi ve skupinách 3
Individuální pomoc při práci se slabšimi 
žáky 9

Psychická podpora učitele 1
Zjednodušení práce učiteli 1
Jednání s rodiči a spolupráce s nimi 3
Bez názoru 1
Bez asistenta 13
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Grafické znázornění otázky č. 9 
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Jak už jsem se zmínila v předešlé otázce, pedagogický asistent je přínosem nejen 

pro romské žáky, proto mě překvapilo, že 13 dotázaných odpovědělo, že ve třídě nemají 

asistenta, ačkoli by někteří z nich na něj měli mít nárok. Osm respondentů odpovědělo, 

že je pro ně největší pomoc, když se slabšímu žákovi či žákům může pedagogický 

asistent individuálně věnovat, protože oni sami se mohou více zaměřit na zbytek třídy. 

Opět je vidět, jak je důležitá komunikace s rodiči (3x), což je pro získání žáků k učení 

zásadně přínosné. Asistent je ve třídě přínosný i v práci se všemi žáky i ve skupinové 

práci. 
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Otázka č. 10 

V čem vám (romskému dítěti nebo jeho rodičům) pomáhá pedagogicko psychologická 

poradna? 

 

 

Odpovědi Počet 
respondentů

Vyšetření a náprava 14
K lepšímu hodnocení žáků (při 
diagnostice problému) 1

Rozhodnutí k přestupu na praktickou 
školu 1

Dohled nad prací žáků 1
Rady a konzultace 2
Pomoc rodičům, jak mají s dětmi 
pracovat 1

Žádná pomoc 2
Bez názoru 1
Bez zkušenosti 1
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Grafické znázornění otázky č. 10 
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Pedagogicko-psychologická poradna nejvíce pomáhá při vyšetření a následné 

nápravě žáků, což se shodla většina dotázaných učitelů (14). Opět mě překvapily dvě 

odpovědi, kdy učitelé nevěděli, co mají napsat.  

Je však zarážející, že pedagogicko-psychologická poradna není zásadněji 

vnímána jako instituce pomáhající učitelům i rodičům (rady a konzultace 2x ). Učitelé si 

myslí, že se jim ze strany pedagogicko-psychologické poradny nedostává žádné pomoci 

(2X) 
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5 Průzkum dotazníkového šetření na základních 

školách vztahující se k žákům 5. tříd 
 

5.1 Výsledky a jejich interpretace II.  

 

V druhé části mého výzkumu bylo cílem zjistit od romských žáků 5. tříd,  jakou 

vidí svoji vzdělávací a životní perspektivu. 

Opět jsem výzkum prováděla v dubnu 2011 a zvolila jsem tytéž školy, a  to ZŠ 

Havlíčkovo náměstí, ZŠ Grafická, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chelčického, kde jsem 

jako metodu výzkumu zvolila řízený rozhovor s romskými žáky. Na ZŠ Generála 

Janouška a ZŠ Chelčického je oproti druhým školám romských dětí málo, proto jsem ve 

třídě provedla rozhovor se všemi dětmi, ale do mé práce použiji jen rozhovory 

s romskými dětmi. 

 

Celkem jsem využila sedm 5. tříd a 28 respondentů=romských dětí. Otázky jsem 

pokládala srozumitelně a přiměřené k věku žáků. Následné vyhodnocení jsem opět 

znázornila na grafu. 
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Otázka č. 1 

Jakou práci bys chtěl/a dělat, až jednou vyrosteš? 

 

 

Odpovědi Počet 
dětí %

Právník 1 4
Policista 5 17
Pekařka 1 4
Číšník/Číšnice 2 7
Automechanik 2 7
Cukrář/Cukrářka 2 7
Kadeřnice 4 14
Opravář 
hudebních 
nástrojů

1 4

Zpěvačka 1 4
Malíř 2 7
Pilot 1 4
Kuchař/kuchařka 5 17
Zedník 1 4
celkem 28 dětí 100%
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Po dobu rozhovorů zazněla spousta zaměstnání, přičemž nejvíce preferované byl 

policista (17%) a kuchař/kuchařka (17%). Někteří žáci sami nevěděli co říct, tak jen 

zopakovali, co řekl jejich kamarád. Z výsledků je patrné, že si žáci převážně vybírali 

taková zaměstnání, kde se vyučí v oboru a nebudou muset studovat delší dobu, než je 

pro ně nezbytně nutné. 

 

Otázka č. 2 

Víš, jakou školu (učiliště) bys měl/a po základní škole navštěvovat, pokud chceš dělat 

tuto práci? 

 

Odpovědi Počet %
Ano, odpověděl 
správně 13 46

Ano, odpověděl 
špatně 5 18

Ne 10 36
celkem 28 dětí 100%
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Z grafu můžeme snadno vyčíst, že velká část (36%) žáků neví, co by měli 

popřípadě vystudovat, pokud by chtěli dělat své vybrané povolání. Oproti tomu ještě 

větší část (46%) žáků ví přesně, na jakou školu by si měli podat přihlášku, což svědčí o 

tom, že mají o našem školství relativně dobrý přehled,a to už tak v mladém věku. 

 

 

Otázka č. 3 

Kde bys chtěl/a jednou, až vyrosteš, bydlet a žít? 

Odpovědi Počet %
Dům (s 
bazénem,se 
zahradou)

9 32

Panelák 3 11
Fantazie (palác, 
hrad, vila,moře) 4 14

Byt 5 18
neví nebo je to 
zatím nezajímá 7 25

celkem 28 dětí 100%  
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Největší výskyt krásného domova u romských dětí vzbuzuje představa bydlení ve 

velkém či malém domě (32%) se zahradou nebo se zvířetem. S podivem musím 

konstatovat, že část dětí (25%) odpověděla, že neví nebo že je zatím nezajímá, kde by 

chtěli v budoucnu bydlet nebo žít. 14% dětí naopak odpovědělo ve fantazijní podobě 

(palác, hrad, moře a vila).  

 

Otázka č. 4 

Chceš mít jednou rodinu? Popřípadě kolik dětí? 

 

Odpovědi Počet %
Ano, 1 dítě 2 7
Ano, 2 děti 8 28
Ano, 3 děti 8 29
Ano, 4 děti 2 7
Neví 7 25
Ne 1 4
celkem 28 dětí 100%
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Z grafu vyplývá, že romské děti nechtějí příliš početné rodiny. Velká část 

dotázaných dětí odpověděla, že by v budoucnu chtěly mít 2 (28%)-3 děti (29%). Zde 

jsem předpokládala mnohem vyšší čísla. Pokud  odpověď zněla, že neví (25%), kolik by 

chtěli dětí, jednalo se spíše o kluky. Většina děvčat měla v tomto rozhodnutí jasnou 

představu. 

 

Otázka č. 5 

Až budeš mít svoji rodinu, chceš žít stejně, jako žiješ teď ve své rodině nebo jinak? 

Popřípadě jak? 

 

Odpovědi Počet %
Ano, stejně 17 60
Ne, s více 
penězi

3 11

Ne, s vlastním 
pokojem

1 4

Ne, chce bydlet 
jinde

3 11

Neví 4 14
celkem 28 dětí 100%
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Romské děti jsou s modelem své rodiny velmi spokojené a do budoucna by chtěly 

žít stejným způsobem, a to v nadpoloviční většině dotazovaných (60%) a vychovávat děti 

tak, jak to dělají jejich rodiče. 

 Já bych řekla, že jsou spokojeny s životem své rodiny i přes názory, které se proti 

romské menšině objevují. 14% dětí neví a neuvažuje o tom, jak budou jednou žít, a je to 

buď otázka věku, nebo života zaměřeného více na současnost než na budoucnost. 11% 

dětí chce žít jinde, než v modelu rodiny jaký žije v současné době a přemýšlí, co změnit 

(vlastní pokoj, víc peněz). 

 

Otázka č. 6    

Co si myslíš, že je v životě důležité? 

 

Odpovědi Počet %
Peníze 9 32
Rodina 3 11
Práce 3 11
Škola 1 4
Bydlení 2 7
Jídlo a pití 6 21
Neví 4 14
celkem 28 dětí 100%
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Děti uvedly, že nejdůležitější jsou v životě peníze (32%), hned na druhém místě je 

jídlo a pití, které nejčastěji také vidí za peníze kupovat. Pozitivní je pro 11% důležitost 

rodiny a práce. Opět se ukázalo, jako u otázky týkající se potřeby školy k dosažení 

povolání, že škola děti dost nezajímá, skončila na nejméně důležitém místě. Zarážející je 

však odpověď, která uvádí, že děti neví, co je v životě důležité (14%). 
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6 Dotazníkové šetření pro pedagogicko-

psychologickou poradnu týkající se romských žáků 
 

6.1 Výsledky a jejich interpretace III.  

 

Ve třetí části výzkumu jsem se zaměřila na způsob, jakým se pedagogicko-

psychologická poradna podílí na rozvoji romského žáka na základní/praktické škole.  

Záměrně jsem si vybrala tři pedagogicko-psychologické poradny z různé části 

Prahy (3,5,9), kde jsem prováděla výzkum na základních školách. Bohužel se mi 

podařilo dohodnout si schůzku jen s jednou pedagogicko-psychologickou poradnou, 

přesněji s doktorem Klímou, který spolupracuje se ZŠ Havlíčkovo náměstí. 

Strukturovaný rozhovor s panem doktorem Klímou probíhal v pedagogicko-

psychologické poradně na Praze 3 v březnu 2011. Další výše zmíněné poradny bohužel 

nepřistoupili na osobní setkání ani na formu dotazníku, což pro mě znamená, že v této 

části výzkumu nebudu mít srovnání s dalšími odborníky v oboru. 

 

 

 

Otázka č. 1 

Rozhoduje pedagogicko-psychologická poradna o přestupu romského žáka na 

praktickou školu? 

 

Odpověď 

Ano, pedagogicko-psychologická poradna dává doporučení, ale o možném přestupu 

musí rozhodnout ředitel základní školy. 
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Otázka č. 2 

Mohou tento přestup nějakým způsobem ovlivnit rodiče či škola? 

 

Odpověď 

Ano, určitě ho mohou ovlivnit. Rodič je obeznámen s výsledky z pedagogicko-

psychologické poradny, kde je doporučeno, aby žák přestoupil na praktickou školu. 

Ředitel po zvážení vydá rozhodnutí, kde s přestupem souhlasí, ale v konečné fázi musí 

též rodiče dítěte s tímto rozhodnutím souhlasit. Pokud nesouhlasí, dítě nemůže 

přestoupit. 

 

Otázka č. 3 

Pokud se rozhodne o přestupu dítěte, kdy se tento přestup nejčastěji uskutečňuje? 

 

Odpověď 

Přestup se provede ihned při dodržení všech souhlasů a doporučení, tedy i během 

školního roku. 

 

Otázka č. 4 

Myslíte si, že je častějším důvodem pro přechod do praktické školy nekázeň či 

nezvládání učiva? Dá se to od sebe nějak odlišit? 

 

Odpověď 

Obojí spolu souvisí. Hlavní příčinou jsou však snížené předpoklady ke zvládání 

požadavků základní školy. 
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Otázka č. 5  

Doporučujete romské děti do přípravných tříd nebo stačí volba rodičů? 

 

Odpověď 

Jen volba rodičů nestačí. Je nutný souhlas pedagogicko-psychologické poradny či 

speciálního pedagogického centra. 

 

Otázka č. 6 

Pracujete s romskými dětmi, které máte v evidenci (odklad školní docházky, přípravné 

třídy, problematický vývoj) i dále průběžně během docházky do ZŠ (praktické školy)? 

 

Odpověď 

Ano, určitě. Pokud dítě přejde na jinou školu, přestává spadat do mé evidence a 

automaticky přechází k psychologovi, který spadá pod školu, kam dítě nově dochází. 

Každá příslušná škola má svého školního psychologa na část úvazku. 

 

Otázka č. 7 

Zvete tyto žáky na sezení/setkání pravidelně? Ve kterou dobu jejich docházky do 

základní/praktické školy nejčastěji? 

 

Odpověď 

Ano, s těmito žáky se setkávám, ale je to hodně individuální. Pokud je nějaký 

závažnější problém, jsou setkání častější. Nelze říci, ve které době školní docházky. 

Pokud je nějaký problém, řeší se hned a je jedno jestli je začátek školy nebo konec. 
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Otázka č. 8 

V čem může pedagogicko-psychologická poradna pomoci učitelům, romským dětem a 

rodičům? 

 

Odpověď 

Diagnózou, vedením, tréninkem, vzdělávací činností, doporučeními, sníženými počty 

žáků, konzultacemi apod. 
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7 Shrnutí a ověření výsledků výzkumu na základě 

výzkumných otázek 
  

Na základě položených výzkumných otázek (viz kapitola 5), jsem zjistila, že 

úspěšnost realizování přípravné třídy při základních školách je velmi vysoká. 

Na ZŠ Havlíčkovo náměstí, ZŠ Grafická a ZŠ Generála Janouška, které jsem si 

pro svůj výzkum vybrala, tato třída dobře funguje. Jak vyplývá z výzkumu, ze začátku 

je o ni ze strany rodičů enormní zájem, a pokud se nepřihlásí větší množství dětí, než 

jaká je kapacita třídy, ředitel přijme všechny děti. Během několika měsíců začne zájem 

opadat a někteří žáci přestávají do školy chodit. Ti, co zůstanou a dosáhnou věku 6-7 

let, nastoupí na stejné základní škole do 1. třídy. Paní učitelky zastávají názor, že 

rozdíly mezi žáky z přípravné třídy a žáky bez přípravné třídy jsou významně velké.  

Jako největší problém se na základní škole považuje absence. Žáci systematicky 

chodí za školu a jejich rodiče jim to z větší části omluví a tolerují, což pak vede 

k zameškání látky ve škole a následnému špatnému prospěchu. Dalším problém je 

nezájem o školu ze strany rodičů, což má pak negativní vliv na jejich děti. Proto se 

škola snaží rodiče zapojit do různých akcí a aktivit, které pořádá, neboť pokud se podaří 

u rodičů vzbudit aspoň nepatrný zájem o školní výuku, je šance, že se rodiče začnou víc 

zajímat o studijní výsledky svých dětí, pomáhat jim s domácí přípravou, nebudou 

zapomínat děti vybavovat školními pomůckami, které jsou na výuku potřeba apod.  

Pokud se ve třídě objeví slabší či handicapovaný žák, měl by mít nárok na 

pedagogického asistenta. Dle mého výzkumu vyplývá, že většina učitelů asistenta 

nemají, ačkoli by měli na něj mít nárok. Pedagogický asistent má za cíl individuálně 

pomoci slabšímu žákovi zvládnout učivo a také „odlehčit“ práci učiteli, který by se 

jinak nemohl věnovat ostatním žákům tak, jak žáci potřebují. 

Na základě odpovědi na moji výzkumnou otázku, týkající se romských žáků a 

jejich zájmu o dokončení základní školy a dalšího vzdělání, jsem dospěla k výsledku, že 

všichni romští žáci si po základní škole představují své další vzdělání, protože si volí 
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povolání, s kterým další vzdělání souvisí. 46% procent žáků si uvědomuje, jaké další 

vzdělání musí absolvovat, aby mohli vykonávat svoji zvolenou profesi.  

Největší počet tázaných si svoji budoucnost představuje na pozicí policistů, 

kuchařů, kuchařek a kadeřnic, kdy sami odpověděli, že k tomu, aby mohli toto 

zaměstnání vykonávat, potřebují odborné učiliště (až na policistu). Jako nejvyšší pozici 

pro zaměstnání byl vybrán právník a zpěvačka s odůvodněním, že na těchto pozicích se 

dá vydělat spousta peněz. Nejzajímavější povolání byl opravář hudebních nástrojů. Toto 

zaměstnání si žák vybral proto, že jeho otec tuto práci vykonává a jemu samotnému 

přijde velice zajímavá a zábavná.  

 Na výzkumnou otázku, která zněla – Chtějí romští žáci směřovat svoji 

budoucnost stejným směrem jako jejich rodiče? V čem případně jinak? - většina děti 

(60%) odpověděla, že je spokojena se svým životem a životem celé jejich rodiny, a 

tudíž chtějí v budoucnu žít stejně jako teď. 25% žáků, kteří odpověděli, že nechtějí žít 

stejně, uvedli jako důvod málo peněz v rodině nebo špatné bydlení.  

Na základě položených výzkumných otázek zaměřených na pedagogicko-

psychologickou poradnu jsem zjistila, že pedagogicko-psychologický pracovník má 

velký vliv na začlenění (vyčlenění) romského žáka do procesu vzdělání v ZŠ. Před 

vstupem do školy (samozřejmě ne vždy) zjistí, zda je dítě zralé pro nástup do 1. třídy, 

pokud ne, může navrhnout odklad školní docházky nebo vstup do přípravné třídy. 

Následně se může podílet na přesunu žáka na praktickou školu. Nemůže rodičům žáka 

přikázat, aby své dítě přesunuli na praktickou školu, ale opět dá doporučení, které se 

dostane do rukou ředitele školy, ten vydá rozhodnutí, jestliže s pedagogicko-

psychologickou poradnou souhlasí, a doporučí rodičům přestup. Zda se pak stane, to už 

záleží na samotných rodičích. 

 Pedagogicko-psychologický pracovník provádí komplexní psychologickou a 

sociální diagnostiku, zaměřenou na šetření školní zralosti, na zjištění příčin poruch 

učení a chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělání dětí. Na 

základě vyšetření vypracuje posudek o možném postupu nápravy dítěte. Dále pak 

poskytuje konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol při výchově 

a vzdělání dětí, jejichž psychický vývoj, sociální vývoj, výchova, vzdělání a profesní 

orientace vyžaduje zvláštní pozornost.  Pedagogicko-psychologický pracovník může 
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také uskutečňovat vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky v otázkách 

pedagogiky, psychologie a poradenství 
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8 Závěr výzkumného šetření 
 

Velká část romských dětí není dostatečně připravena na zahájení školní 

docházky, přičemž jejich handicap dostatečně nekompenzuje ani nabídka předškolního 

vzdělávání. Největší nevýhody představují především nedostatečná znalost českého 

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

připravit. Proto se na některých školách zřizují tzv. přípravné třídy, které mají budoucím 

žákům pomoci k lepšímu vstupu do základního vzdělávání. Tuto snahu rodiče dětí 

oceňují a své děti do přípravné třídy posílají. Z výzkumu ale vyplývá, že jejich zájem po 

nějaké době upadá a přípravnou třídu dokončí jen část dětí. 

  Úspěšnost romských dětí dokončit základní školu není moc vysoká. Během 

školní docházky, nejčastěji mezi 1. -3. ročníkem, dochází mezi dětmi k velkým 

rozdílům v myšlení, jednání a chování, což ve většině případech vyústí v návštěvu 

pedagogicko-psychologické poradny, přičemž pokud nedojde ke zlepšení ve školních 

výsledcích žáka, je ze strany pedagogicko-psychologické poradny navrženo přeřazení 

žáka na praktickou školu. Na prvním stupni je pro romské děti zejména problematický 

český jazyk (konkrétně čtení, psaní a slovní vyjadřování), matematika a cizí jazyk. 

 Pro romské žáky na základní škole Grafické je vytvořen speciální individuální 

plán, který se škola sama snaží zajistit, tudíž není potřeba, aby žáci přecházeli na 

praktickou školu. 

 Většina romských dětí potřebuje individuální přístup ke vzdělání. Největší 

problém, který učitelé vidí, je nepřipravenost z domova a nezájem o školu ze strany 

rodičů, což má negativní vliv na celé vzdělání dítěte. Dalším velkým problémem je 

zvýšená absence, se kterou se učitelé u romských žáků často setkávají. Nezájem o školu 

vede k záškoláctví, které má negativní dopad na celou jejich výuku. Žáci nejsou schopni 

dohnat zameškanou látku, a to pak vede k mezerám ve vzdělání. 

Jednou z cest, jak zefektivnit vzdělávání romských žáků, je funkce 

pedagogického asistenta na škole. Na školách, kde pedagogický asistent působí, učitelé 

hodnotí jeho činnost pozitivně: dochází k lepší komunikaci s romskými rodiči (lépe 

přijímají kritiku od asistenta než od učitele), v hodinách je snazší udržet kázeň, asistenti 
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pomáhají dětem s domácími úkoly a v neposlední řadě je dána možnost individuální 

práce se slabšími žáky. Pedagogický asistent je přínosem nejen pro romské žáky, ale i 

pro učitele, a to jako morální a psychická podpora. 

Romští žáci v 5. třídě mají většinou o svém budoucím vzdělání a životě jasnou 

představu. Ve svém věku ví, že pokud si chtějí zajistit základní lidské potřeby (jídlo, pití 

apod.), je potřeba mít peníze, které získají prací. Stejně tak dobře ví, že k dosažení 

určité práce potřebují určité vzdělání, ke kterému je potřeba vystudovat konkrétní školu 

nebo odborné učiliště. Častěji než jejich vrstevníci směřují romské děti na učební obory 

s výučním listem. U skupiny žáků, u kterých byl průzkum učiněn, ovlivňuje výběr školy 

z části zkušenost jejich rodičů, jejichž povolání si děti často volí, protože už mají o 

konkrétní práci reálnou představu a ví, co všechno obnáší.  

 Rodina pro Romy znamená téměř vše a je pro ně velmi důležitá. Romské děti 

model rodiny přebírají a chtějí v budoucnu žít stejným způsobem života. Rozdíl pociťují 

zejména v životní úrovni, kdy převážná část romských dětí žije v panelovém domě, 

přičemž v budoucnu by chtěli raději bydlet například v rodinném domě se zahradou a 

bazénem apod. Část dětí (16%) má svou fantazijní představu o bydlení, kdy se domnívá, 

že nejlepší je bydlet na hradě, v paláci, u moře apod. Při strukturovaném rozhovoru, 

který jsem s dětmi vedla, jsem se dozvěděla, že žádné z dětí nikdy nebylo u moře a jen 

dvě děti navštívily nějaký hrad či zámek. 

 Pedagogicko- psychologický pracovník je nedílnou součástí vzdělávacího 

procesu ve škole. Pomáhá nejen žákovi, ale i učiteli a romským rodičům. Pedagogicko-

psychologický pracovník ovlivňuje vzdělání romského žáka ještě před vstupem na 

základní školu, což už jsem v závěru jednou zmínila. Během školní docházky provádí 

systematické pozorování žáků při výuce a napomáhá řešit přetrvávající výukové a 

výchovné obtíže žáků za přímé účasti výchovného poradce, třídního učitele a rodičů. 

Individuálně pomáhá žákům v návaznosti na hodnocení třídních učitelů, případně 

podrobného psychologického nebo speciálně pedagogického vyšetření. Pedagogicko-

psychologický pracovník také nabízí individuální sezení nejen pro žáky, ale i rodiče a 

učitele v oblastech řešení výukových, výchovných (osobnostních, rodinných) obtíží. 
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9  ZÁVĚR 
 

Romská menšina je nejpočetnější etnickou menšinou v naší republice, přičemž 

většina Romů je dnes sociálně vyloučená a nezaměstnaná. 

Cíl mého výzkumu byl hlavně zaměřen na zjištění úspěšnosti romských žáků 

v dokončování ZŠ a v přípravných třídách při ZŠ, ověřit jak se učitelům na 1. stupni ZŠ 

pracuje s romskými dětmi a jaké jsou zkušenosti učitelů s pedagogickými asistenty u 

romských žáků. V další části výzkumu jsem se zaměřila na romské žáky 5. tříd, kde 

jsem se snažila zjistit, jak tito žáci vidí svoji vzdělávací a životní perspektivu. V závěru 

výzkumného šetření jsem se zaměřila na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde mě 

zajímalo, jakými způsoby může pedagogicko-psychologický pracovník ovlivnit 

vzdělávání romského žáka na škole. 

Na základě výzkumu je možno konstatovat, že romské děti jsou na 1. stupni 

základní školy výrazně méně úspěšné než děti pocházející z majoritní populace. Velká 

část romských dětí není dostatečně připravena na zahájení školní docházky, neboť mají 

nedostatečnou znalost českého jazyka a rodinné prostředí,  v němž romské děti žijí, 

nedokáže většinou děti na školní docházku připravit. Tento handicap se stát snaží 

kompenzovat nabídkou předškolního vzdělávání – přípravné třídy, aby se tak mohlo 

podařit lépe zařadit děti, jimž se rodiče příliš nevěnují, do vzdělávacího procesu, 

přičemž je možno konstatovat, že  první problematický bod pro romské děti představuje 

první třída a další zlom nastává ve třetím ročníku, kdy nároky stoupají.  

S romskými dětmi na některých základních školách pracují pedagogičtí asistenti, 

kteří jim pomáhají se zvládnutím učiva a s jejich integrací do majoritního kolektivu. 

Z mého výzkumu dále vyplynulo, že romské děti mají nízké profesní aspirace. Je 

všeobecně známo, že děti, které nezískají potřebné vzdělání, pozdě se začlení do 

vzdělávacího systému nebo jej opustí příliš brzy, se později setkají se závažnými 

problémy počínaje negramotností, přes jazykové problémy, až po pocity nepatřičnosti a 

vyloučení. V důsledku toho pro ně bude obtížnější získat další vzdělání, vystudovat 

vysokou školu nebo získat kvalitní práci.  
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Proto je důležité, aby ve školách byli schopní a ochotní učitelé a pedagogičtí 

asistenti, kteří by se romským dětem individuálně věnovali. Pokud ale samotní Romové 

nebudou mít o vzdělání zájem, nelze dosáhnout kvalitních výsledků v jejich 

vzdělávacím procesu. Svůj osud mají ve vlastních rukou a záleží jen na nich samotných, 

jakou cestou se vydají. 
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11.1 Dotazník pro učitele 

 

Dobrý den, jmenuji se Petra Miclíková a jsem studentkou Pedagogické fakulty. 

V současné době pracuji na diplomové práci „Romské děti na 1. stupni ZŠ.“  Cílem 

tohoto dotazníku je zjistit úspěšnost romských žáků v dokončování ZŠ a přípravné třídy 

při ZŠ, dále pak ověřit, jak se učitelům pracuje s romskými dětmi na 1. stupni ZŠ a jaké 

jsou zkušenosti učitelů s pedagogickými asistenty u romských dětí. 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

 

1) Co dělá z pohledu učitelů romským dětem největší problémy ve výuce na 1. 
stupni ZŠ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Které třídy jsou pro romské děti na ZŠ kritické, a ve kterých nejčastěji 
přecházejí na praktickou školu? 
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3) Pomáhá z pohledu učitelů elementárních tříd přípravná třída zvládnout výuku 
v 1. a 2. třídě, a to ze 100%, z 50%, z 20% nebo jim naopak prakticky 
nepomáhá? 

 

 

 

 

 

4) Jaké tři předměty dělají romským žákům největší problémy? 
 

 

 

 

 

 

 

5) Zhodnoťte na základě svých osobních zkušeností, zda-li dochází k nějakým 
tendencím (vzestupné, trvale stagnující, sestupné) v kvalitě chování a přístupu 
k učení  romských dětí na 1. stupni ZŠ. Zakroužkujte správnou odpověď. 

 

          chování                                                    učení 
 

a) kvalitně vzestupné                                         a) kvalitně vzestupné                                      
b) trvale stagnující                                            b) trvale stagnující 
c) kvalitně sestupné                                          c) kvalitně sestupné 

 

 

 

6) Napadají Vás nějaké metody, které by ještě zkvalitnily vaši výuku s romskými 
dětmi? 
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7) Zúčastňují se romské děti mimoškolních aktivit? Pokud ano, kterých? 
 

 

 

 

 

 

8) Je pedagogický asistent pro dané žáky přínosem a v čem především? 
 

 

 

 

 

 

 

 

9) Máte ve své třídě pedagogického asistenta?Pokud ano, tak v čem vám nejvíce 
pomáhá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) V čem vám (romskému dítěti nebo jeho rodičům) pomáhá pedagogicko-
psychologická poradna? 
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11.2 Otázky  pro řízený rozhovor s romskými žáky 5.tříd 

 
 
Otázka č. 1   Jakou práci bys chtěl/a dělat, až jednou vyrosteš? 

 

Otázka č. 2  Víš, jakou školu(učiliště) bys měl/a po základní škole navštěvovat, pokud 

chceš dělat tuto práci? 

 

Otázka č. 3   Kde bys chtěl/a jednou, až vyrosteš, bydlet a žít? 

 

Otázka č. 4   Chceš mít jednou rodinu? Popřípadě kolik dětí? 

 

Otázka č. 5  Až budeš mít svoji rodinu, chceš žít stejně jako žiješ teď ve své rodině nebo 

jinak? Popřípadě jak? 

 

Otázka č. 6   Co si myslíš, že je v životě důležité? 

 

 

11.3 Otázky pro strukturovaný rozhovor s pedagogicko- 

psychologickým  poradcem 

 

Otázka č. 1  Rozhoduje  pedagogicko-psychologická poradna o přestupu romského   

žáka   na praktickou školu? 

 

Otázka č. 2     Mohou tento přestup nějakým způsobem ovlivnit rodiče či škola? 

 

Otázka č. 3  Pokud se rozhodne o přestupu dítěte, kdy se tento přestup nejčastěji 

uskutečňuje? 

Otázka č. 4  Myslíte si, že je častějším důvodem pro přechod do praktické školy 

nekázeň či nezvládání učiva? Dá se to od sebe nějak odlišit? 
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Otázka č. 5     Doporučujete romské děti do přípravných tříd nebo stačí volba rodičů? 

 

Otázka č. 6 Pracujete s romskými dětmi, které máte v evidenci ( odklad školní 

docházky, přípravné třídy, problematický vývoj) i dále průběžně během 

docházky do ZŠ (praktické školy)? 

 

Otázka č. 7  Zvete tyto žáky na sezení/setkání pravidelně? Ve kterou dobu jejich 

docházky do základní/praktické školy nejčastěji? 

 

Otázka č. 8 V čem může pedagogicko-psychologická poradna pomoci učitelům, 

romským dětem a rodičům? 

 

 

 
 

 

 

 

 


