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NÁZEV:

Sociokulturně znevýhodněné prostředí a jeho vliv na dítě předškolního věku

ABSTRAKT:

Předkládaná práce popisuje situaci části obyvatelstva České republiky, které je 

v současnosti považované za sociálně a kulturně znevýhodněné, a snaží se pojmenovat 

faktory ohrožující zdravý a harmonický vývoj dětí předškolního věku, které v takovém 

prostředí vyrůstají. Uvádí způsob ochrany dětí na mezinárodní úrovni s návazností 

státních norem, zabývá se postavením příslušníků národnostních etnik v rámci České 

republiky, a následně se soustředí na romskou minoritu. Na příkladu vybrané městské 

části Prahy popisuje způsob života romské minority, soužití s většinovou společností, 

popisuje zvláštnosti v používání romského etnolektu. Uvádí možné příčiny vzniku 

vyloučených lokalit a rizika s tím spojená v oblasti sociální a zdravotní pro romské 

obyvatele, kteří se v těchto místech koncentrují. Věnuje se oblasti školství a přístupu ke 

vzdělávání dětí předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

legislativním a podpůrným opatřením. Popisuje sociální determinanty zdraví a jejich 

projevy v romské populaci v České republice. V praktické části je výzkum zaměřený na 

vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které docházejí do 

přípravných ročníků základní školy v městské části Prahy 5. V rámci šetření jsou 

stanoveny parciální výzkumné cíle, které mají přinést odpověď na otázku, jak rodiče 

v dané lokalitě využívají vzdělávací nabídky, kterou tato základní škola poskytuje 

dětem předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Účast romských 

dětí v edukačním procesu před nástupem do první třídy je autorkou diplomové práce 

chápána jako faktor determinující jejich pozdější školní úspěšnost.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Sociokulturně znevýhodněné prostředí, sociokulturní znevýhodnění, sociální 

determinanty zdraví, romská populace, romská rodina, dítě předškolního věku, 

přípravná třída, asistent pedagoga.
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TITLE:

Socioculturally Disadvantaged Environment and Its Influence on Pre-school child

SUMMARY:

The thesis describes a situation of the part of inhabitants of the Czech Republic that are 

currently regarded as socio-culturally disadvantaged. It aims to term factors that 

endanger a healthy and harmonic development of children living in a socio-culturally 

disadvantaged environment. The means of child protection are specified on international 

and national level and the current legislation in this field is reviewed. The thesis also 

deals with the position of ethnic minorities in the Czech Republic and concentrates on 

Romany minority. On the example of one city district of Prague is presented the 

lifestyle of Romany community, their cohabitation with the majority and their usage of 

Romany ethnolect. Possible causes of formation of socially excluded communities are 

listed together with social and health risks for Romany people that concentrate in such 

local communities. The situation in the field of education of pre-school children coming 

from a socio-culturally disadvantaged environment is described and legislative and 

executive measures to support their access to education are reviewed. Social 

determinants of health are termed and their impact on Roma community in the Czech 

Republic is assessed. The research part of the thesis deals with the education of the 

children attending compensatory “preparatory” (or zero) grade in the elementary school 

in Prague 5 district. The aim of the research is to find out how parents from socio-

culturally disadvantaged environment living in this district use the compensatory 

education offered by the school. 

KEYWORDS:

Socio-culturally disadvantaged environment, socio-cultural disadvantage, social 

determinants of health, Romany population, Romany family, pre-school aged child, 

preparatory grade, pedagogic assistant.
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Úvod

Současné společensko-environmentální poměry vyvolávají řadu otázek. Některé 

jevy, se kterými se lidstvo musí aktuálně vyrovnávat, jsou důsledkem globálního 

ovlivňování prostředí člověkem, jiné vznikají nezávisle na lidech a jejich chování. 

Člověk je na Zemi již tisíce let proto, že v jeho výbavě je schopnost se adaptovat na 

nové podmínky, které utvářejí prostředí, ve kterém žije.

Současná česká společnost je směsí vývojových etap historicky krystalizujících 

v evropském prostoru, jednou její částí je společnost tradiční, která se výrazně odlišuje 

od společnosti moderní a postmoderní. Po celé toto období se v evropském prostoru 

objevuje skupina obyvatel, o níž dnes víme, že původně obývala Indii, jejíž příslušníci 

jsou v různých zemích označováni různě, u nás běžně Romové, přitom si příslušníci této 

menšiny zachovávají určitý odstup od příslušníků hostitelské země, v níž většinou žijí 

na okraji společnosti.

V minulosti se společenské uspořádání měnilo velmi pomalu, ve společnosti 

feudální byly dány jasné hranice mezi stavy, transfer mezi nimi byl pro jedince 

prakticky nemožný. Období průmyslové revoluce bylo charakterizováno uvolněním 

jedince z místa, kde se narodil, vytvářením dělnických čtvrtí koncentrovaných v okolí 

dolů a továren, vznikem solidarity mezi příslušníky dané třídy. Ve 20. století byl 

politický vývoj determinován vlivem Sovětského svazu. S diktaturou proletariátu došlo 

ke značné nivelizaci jednotlivých vrstev obyvatelstva, které se rámcově dělily na 

dělníky, zemědělce a pracující inteligenci, jejichž vlastnická práva byla výrazně 

redukována. V socialistickém zřízení byla mimo jiné uzákoněna pracovní povinnost, 

ten, kdo nepracoval, byl považován za příživníka, dále povinná dvouletá vojenská 

služba. Součástí takto vzniklých sociálních skupin byly automaticky všechny vrstvy 

obyvatel, tedy i Romové.

Politické události před více než dvaceti lety vyvolaly celospolečenské změny, 

na které se různé části obyvatel byly schopny různě adaptovat. Tato schopnost obstát 

v nových podmínkách se zákonitě projevila v chování jednotlivců. Dnes jsme často 

zaskočeni mírou narušení mezilidských vztahů. Tyto změny zaznamenáváme v širším 

okolí na pracovišti, ve škole, při sportu, na úřadech, vznikají i v rodinném prostředí. 
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Právě pro současnou rodinu platí, že se v ní výrazně zrcadlí veškeré probíhající 

společenské jevy. Pro základní funkci rodiny nadále platí, že rodina zůstává primárním 

prostředím pro výchovu potomků, i když se samotný obsah pojmu rodina v moderní 

a postmoderní společnosti proměnil. Přes tyto změny lze rodinu označit za první 

a základní instituci, do které dítě přichází, a převážně rodiče ovlivňují vše, co se 

prospívání a výchovy jejich dítěte dotýká. Rodina je také stále více pod vlivem státu, 

který nejenom ovlivňuje ekonomickou situaci rodiny, např. nižším odvodem daní pro 

rodinu s dětmi, vyplácením rodičovských příspěvků apod., ale výrazně zasahuje i do 

přístupu ke vzdělání. Stát garantuje rovný přístup ke vzdělání, ale v praxi se ukazuje, že 

některé skupiny mají přístup ke vzdělání znesnadněn.

Rodina, pro zdárné plnění své základní funkce potřebuje ekonomickou stabilitu, 

ta je podmíněna celospolečenskou stabilitou. Veškeré děje se odehrávají v místně 

daném společenském prostředí, které ovlivňuje chování všech jedinců, kteří takový 

prostor obývají. Při dnešních ekonomicko-společenských poměrech, v současnosti více 

než dříve, záleží, na jakém společenském stupni se rodina, z níž dítě pochází, nachází. 

Důležité role hrají možnosti, které rodina má v oblasti kulturní a sociální. Tak, jak 

dochází ke stratifikaci společnosti, jsme svědky toho, že vznikají lokality, kde se 

koncentrují obyvatelé stejného, nebo podobného ekonomického statutu. Vznikají 

rezidenční čtvrti, jejichž bezpečnost je pod kontrolou soukromých agentur, kam ne-

obyvatel z dané lokality nemá přístup. Na druhém pólu vznikají čtvrti chudinské, ze 

kterých se postupným vystěhováváním movitějších obyvatel stávají sociálně vyloučené 

lokality, většinou obývané příslušníky minorit, především romského původu, kterým se 

ostatní vyhýbají.

Názory na rychlý vznik vrstvy bohatých podnikatelů z počátků transformace 

ekonomiky v devadesátých letech minulého století byly zásadně pozitivní, čelní 

představitelé státu jejich působením předpovídali zlepšení nejenom ekonomické, ale i 

morální pro celou českou společnost. Postupem času dochází ke značnému 

vystřízlivění, protože se v praxi ukazuje, že velké společensko-ekonomické rozdíly 

nevedou k vytvoření pozitivního klimatu ve společnosti jako celku. Frustrace lidí, 

kterým se nenaplnila individuální očekávání, přeceňování role státu, špatné fungování 

orgánů státní správy, zhoršování ekonomické situace značné části populace v období 
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ekonomické krize, propad rodin do chudoby v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti, 

vznik závislosti na sociálních dávkách, ztráta vlastního bydlení vedou k napětí mezi 

těmi, kteří pracují a vytvářejí zdroje na straně jedné a příjemci sociálních dávek na 

straně druhé. Romové zdaleka nejsou jedinými příjemci sociálních dávek. Díky 

odlišnému genotypu jsou však mezi ostatními dobře rozpoznatelní a jsou často 

označováni za příčinu ekonomického propadu běžné české rodiny. Většinová společnost 

se od Romů v lepším případě distancuje, v horším případě jsme svědky rasově 

motivovaných útoků. Termín nepřizpůsobiví obyvatelé většinová společnost vnímá jako 

synonymum  pro příslušníky romské menšiny, kteří odčerpávají ze systému finanční 

zdroje, na jejichž tvorbě se nepodílí či nechtějí podílet, žijí odlišným způsobem života, 

který většinová společnost považuje za neslučitelný s obvyklými normami chování.

Odstup, nechuť přijít do kontaktu s příslušníky romské menšiny se projevuje 

také v prostředí školského systému. Většina rodičů si uvědomuje důležitost kvality péče 

o dítě v raném věku, zvláště pak v období, které navazuje na vstup dítěte do školy. Dítě 

pro ně představuje kapitál, do kterého jsou ochotni investovat svůj čas i peníze, mají 

velký zájem, aby jejich dítě navštěvovalo předškolní zařízení, které jejich očekávání 

naplní. Co dítě, to jiná rodina, jiné nároky a očekávání ze strany rodičů. Ještě 

komplikovanější situace nastává, pokud dítě přichází z prostředí, které nesplňuje vžité 

představy o plnohodnotném a podnětném prostředí, které odpovídá úrovni evropských 

zemí. V českém školství patří do skupiny nejvíce ohrožené nepodnětným prostředím 

děti z romských rodin. Vedou se diskuze, do jaké míry jsou problémy spojené 

s neúspěchy romských žáků zapříčiněny sociálním vyloučením či odlišným kulturním, 

rodinným a společenským zázemím. Rodiče ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

se jeví, že nemají zájem o institucionální výchovu a vzdělávání svých dětí v období před 

nástupem do školy. Bez kompetencí získaných v předškolním zařízení se však jejich 

dětem může stát nástup do školy se všemi požadavky na výkon těžkým úkolem, pro 

jehož zvládnutí nejsou dostatečně vybaveni. Začínající školák se jeví opožděný oproti 

vrstevníkům, začne selhávat, přestane se mu ve škole líbit. 

Jedním z preventivních nástrojů, jak vyrovnat šance dětí ze sociolulturně 

znevýhodněného prostředí, je zřízení přípravných tříd, které vytvářejí podmínky pro 

získání co největší připravenosti dítěte ke vstupu do školy. Působení učitelky lze 
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podpořit zřízením funkce asistenta pedagoga, mnohdy příslušníka minority. Ten může 

lépe komunikovat s rodinou dítěte, může pomáhat odstraňovat bariery při komunikaci.

Rodiče i děti si vytvářejí vazby k předškolnímu zařízení především 

prostřednictvím osoby učitelky. Učitelka pak dítě jí svěřené vnímá jako individualitu, 

přičemž vliv rodinného výchovného stylu je značný a je třeba se s ním vhodně               

a přiměřeně vyrovnat. V osobě paní učitelky budou rodiče i děti denně v kontaktu 

s profesionálkou, která je pro svou úlohu vybavená odborně, má připravené prostředí, 

má vypracovaný celoroční program, aby mohla zahájit práci se skupinou dětí, které 

budou po celý následující školní rok tvořit naprosto svébytné a jedinečné společenství. 

Každé malé dítě je individualita, vybavená neopakovatelnými dědičnými informacemi a 

specificky modelovaná vlastním rodinným prostředím. S touto výbavou přichází do 

zařízení, ve kterém bude trávit významný časový úsek dne. Bude se sžívat s novým 

prostředím, s vrstevníky. Vstoupí do procesu socializace v prostředí vně své rodiny.

Předkládané řešení diplomového úkolu si klade za cíl poskytnout teoretická 

východiska, která vedou k pochopení mechanizmů sociálního a kulturního vyčleňování 

části české poulace. Popisuje sociální determinanty zdraví, analyzuje zdravotní rizika 

v sociálně vyloučených lokalitách. Uvádí, jak sociální a kulturní vyloučení ovlivňuje 

vývoj dítěte v období před zahájením povinné školní docházky. V praktické části je 

výzkum zaměřený na vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

v přípravných třídách základní školy v Praze 5.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. Teoretická východiska, současný stav poznatků o řešené 

problematice

Téma diplomového úkolu se vedle pedagogiky vztahuje k dalším vědním 

oborům. Problémy sociálního a kulturního znevýhodnění se zabývá především 

sociologie, sociální pedagogika, také psychologie, speciální pedagogika, pediatrie, 

antropologie, romologie a další. 

Prvním krokem při zpracování tématu je vymezení používaných pojmů, které 

vycházejí z aktuálního stavu poznání, a která jednotlivé vědní obory popisují.

Druhým krokem je pak vymezení problému z hlediska odpovědnosti 

ministerstev, která mají ve své gesci se danými tématy zabývat. Dále posouzením, jak 

se vládě daří koordinovat postupy jednotlivých ministerstev tak, aby se v podpoře 

situace dětí a rodin promítla.

1.1  Sociokulturně znevýhodněné prostředí

Přijímaným ideálem sociální práce v Evropě je snaha o dosažení rovnosti 

příležitostí, principem by mělo být, že nikdo nebude hendikepován v přístupu ke 

vzdělání a k práci. Je-li někdo znevýhodněn, například má nemajetné rodiče, kteří patří 

k etnické menšině, měl by stát svou sociální politikou tuto nevýhodu kompenzovat, 

dítěti například umožnit předběžné vzdělávání před nástupem školní docházky, 

popřípadě poskytovat zvláštní podporu po jejím nástupu (Matoušek, O. a kol., 2007, s. 

108).

1.1.1 Sociokulturní prostředí z hlediska školského zákona

V názvu diplomové práce se objevuje termín, jehož používání je v současnosti 

poměrně frekventované v oblasti školství, v sociální sféře. Zdomácněl i v médiích. 

V oficiálním školském dokumentu se termín sociokulturně znevýhodněné prostředí

objevuje v souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro 
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děti se sociálním znevýhodněním, které označuje jako „děti, žáky a studenty ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí“ (školský zákon, 2004). Lze konstatovat, 

že dokument popisuje situaci, kdy v České republice existuje skupina dětí, která je 

nějakým způsobem znevýhodněna oproti ostatním dětem, ministerstvo na tento stav 

reaguje pokynem, který vede ke zřizování přípravných tříd, jejichž hlavním úkolem je 

zabývat se dětmi předškolního věku, které žijí v prostředí, které je odlišné od prostředí, 

ve kterém vyrůstá většina ostatních dětí předškolního věku.

Chceme-li proniknout za význam pojmu, dopátrat se, jakým způsobem mohl být 

tento víceslovný popisný termín konstruován, musíme hledat významy jednotlivých 

částí. U hesla prostředí najdeme v sociologickém slovníku (2001, s. 225) obecný 

výklad, který pojem definuje takto: „všechno, co leží za hranicemi systému a čemu se 

systém pro své přežití musí přizpůsobit nebo to měnit“, a další možný výklad z hlediska 

antropologie: „ životní prostor obklopující organismus a mající vliv na jeho aktuální 

chování a dlouhodobé vlastnosti“ (Jandourek, 2001, s. 197). Vysvětlení významu 

celého pojmu sociokulturně znevýhodněné prostředí v sociologickém slovníku 

nenajdeme. Termíny znevýhodnění a sociokulturní se objevují také u hesla sociologie 

hendikepu jako: „disciplína aplikované sociologie, zabývající se zdravotním 

znevýhodněním jako sociálním jevem; sociálně podmíněným vztahem mezi objektivním 

zdravotním postižením a znevýhodněním jeho nositele v konkrétní společnosti. V obecné 

rovině jde též o hendikep v důsledku příslušnosti např. k jazykové minoritě –

sociokulturní hendikep – apo.“ (Jandourek, 2001, s. 225).

Termín hendikep stejný autor vysvětluje jako: „Sociální znevýhodnění jedince 

v důsledku jeho postižení (tělesného, smyslového apod.) nebo příslušnosti k určité 

skupině. Při stejné objektivní míře postižení je velikost hendikepu ovlivněna přístupem 

společnosti a adaptačním potenciálem jedince“ (Jandourek, 2001, s. 225). Předešlé 

rozbory a vazby termínů ukazují, že v situaci, kdy je jedinec příslušníkem minority, 

zaslouží si pozornost, protože se podmínky, ve kterých žije, mohou natolik lišit od 

podmínek ostatních, že se jedinec nedokáže adaptovat na podmínky ve společnosti. 

Majorita mu omezí možnost participovat na společenském životě, nenabízí příležitosti 

k běžnému žití, nechce s ním být lidsky solidární. Proto je zde namístě intervence státu, 

aby vytvořil a aplikoval systém podpůrných mechanismů, které dokáží zamezit vzniku 

znevýhodnění jakékoliv skupiny obyvatelstva, nebo konat kroky vedoucí k odstranění 
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již vzniklých bariér. Stát, respektive činnost jednotlivých ministerstev přijímá zákonná 

opatření, která mají předejít nebo omezit vzniku takto vyloučených skupin obyvatel. 

Podle dostupných vládních i nevládních analýz je zřejmé, že se prevence v této oblasti 

příliš nedaří. Neznamená to však, že tu chybí snaha situaci, pokud již vznikla, řešit. 

Ministerstvo mládeže a tělovýchovy vytváří koncepce, jak ve školním prostředí dětem 

se sociokulturně znevýhodněného prostředí kompenzovat jejich znevýhodnění. Termín 

vztahující se k tomuto problému najdeme ve čtvrtém, aktualizovaném vydání 

pedagogického slovníku (2003), ve kterém kolektiv autorů vysvětluje pojem 

sociokulturní prostředí z hlediska pedagogického jako: „Prostředí života určité 

sociální skupiny, se specifickými způsoby její kultury, např. způsoby komunikace, 

trávení volného času, hodnotové orientace, ale i materiální charakteristiky jako je např. 

počet knih v domácnosti. Jde o důležitou determinantu vzdělávacích procesů, zvláště 

v případě sociokulturního prostředí rodiny, v níž se rozvíjí dítě ještě před zahájením 

povinné školní docházky. Ukazuje se, že vliv tohoto prostředí je natolik silný, že 

spoluurčuje budoucí vzdělávací dráhu jednotlivce a jeho profesní kariéru (např. podle 

B. Bernsteina). Aby se nepříznivé důsledky sociokulturního prostředí některých rodin 

oslabily či odstranily, zavádějí se v některých zemích různé druhy kompenzačního 

vzdělávání, jako je např. v USA program Head Start, v ČR např. přípravné 

třídy“(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 220). Vysvětlení tohoto hesla z hlediska 

pedagogického opět zdůrazňuje úsilí o nasměrování vyrovnávacích snah do období 

dítěte před nástupem do školy. Hlavním cílem opatření státu je, aby se dětem se 

sociokulturně znevýhodněného prostředí poskytla taková podpora ze strany 

předškolních institucí, která by vedla k odstranění nepřipravenosti na školní práci. 

Dětem se mají vytvořit takové podmínky, které by vedly nebo napomohly k získání 

kompetencí nutných k úspěšnému absolvování povinné školní docházky.

Oblasti zákonných opatření se pak požadavek na zohlednění žáků se sociokulturním 

znevýhodněním promítá do § 16 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon), kde se 

uvádí, že „žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

sociálním znevýhodněním“ (Školský zákon, 2004). Sociálním znevýhodněním je 

myšleno takové rodinné prostředí, které z důvodu svého „nízkého sociálně kulturního 

postavení“ neposkytuje dítěti dostatek žádoucích podnětů, může docházet i k tomu, že 
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dítě je ohroženo „sociálně patologickými jevy“. Definice v zákoně použité slouží 

výlučně pro účely tohoto zákona, veškeré speciální vzdělávací potřeby jsou zajišťovány 

školským poradenským zařízením podle ustanovení §116 školského zákona. Ustanovení 

zakotvuje právo dětí se znevýhodněním na vzdělávání způsobem, který „odpovídá jejich 

potřebám“, přičemž je zde zakotvena možnost zřízení funkce asistenta pedagoga (se 

souhlasem krajského úřadu, § 2 zákona č. 563/2004 Sb.). Zákon nepočítá se zřizováním 

samostatných škol či tříd, ale žáci se budou vzdělávat v běžných třídách a školách s tím, 

že se při jejich vzdělávání využijí takové formy a metody, které budou „přizpůsobeny 

jejich potřebám“ (školský zákon, 2004).

1.1.2 Právní ochrana dětí

Veškerá zákonná ustanovení, která se týkají vzdělávání dětí, jsou v souladu 

s Úmluvou o právech dítěte (2OO8). Úmluva o právech dítěte (dále Úmluva) pokrývá 4 

široké kategorie práv dětí:

 Práva na život a přežití – zahrnují právo na život, přiměřenou životní úroveň, 

bydlení, výživu, zdravotní péči atd.

 Práva na osobní rozvoj – zahrnují právo na vzdělání, svobodu myšlení a 

náboženství a přístup k informacím, ale také právo na hru a zábavu.

 Práva na ochranu – zahrnují právo na ochranu proti všem druhům krutosti, 

vykořisťování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny, ale i právo na 

ochranu proti poškozování v systému trestního práva.

 Participační práva dětí – zahrnují právo dětí svobodně vyjádřit své názory a 

mít slovo v záležitostech ovlivňujících jejich život.

V článku 28 této Úmluvy se říká: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 

uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na 

základě rovných možností“ (Úmluva o právech dítěte, 2008).

Z ratifikace tohoto dokumentu, vyplývá pro náš stát, který je smluvní stranou 

Úmluvy, závazek, že bude respektovat a zabezpečovat práva stanovená Úmluvou 

každému dítěti, a to bez jakékoliv diskriminace. Podle Úmluvy je dítětem „každý lidský 

tvor do 18 let, pokud není věk dospělosti v zemi stanovený jinak, a každé dítě má právo 
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na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální 

rozvoj.“ Dne 2. září 1991 Úmluva vstoupila v platnost a stala se závaznou nadzákonnou 

normou našeho právního systému. 

Úmluva o právech dítěte byla postupně přijata většinou zemí světa. Tím se stala 

nejšíře přijatou smlouvou o lidských právech v historii. Široké přijetí Úmluvy vedlo 

mezinárodní dětskou organizaci UNICEF1 v roce 1996 k definování cíle pro další 

směřování jeho činnosti. Tímto cílem je, aby se „dětská práva stala trvalými etickými 

principy a mezinárodními normami chování vůči dětem.“ Existují velké rozdíly mezi 

zeměmi. Proto tam, kde dochází ke zhoršování situace v dodržování práv dětí, pomáhá 

UNICEF.

Pro vládu ČR z přijetí úmluvy vyplývá povinnost pravidelně podávat Výboru 

pro práva dětí OSN zprávu o pokrocích v legislativě a následně podle přijatých Závěrů a 

doporučení Výboru sjednat nápravu. Vláda koordinací postupného začleňování práv 

dítěte do právního systému pověřila Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož úkolem 

je zajistit spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy, vytvořit podmínky pro sladění 

všech legislativních úprav dotčených ministerstev, jednotlivých odborů a institucí na 

vládní i regionální úrovni. Výbor v některých bodech kritizuje současný stav, je to 

především v otázce rovných šancí romských dětí k přístupu ke vzdělávání. Zpráva 

zmiňuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 v případu D. H. a 

ostatní vs. Česká republika a uvádí, že nadále existují vážné a rozšířené problémy 

diskriminace, zvláště vůči romským dětem, včetně systematické nezákonné segregace 

dětí romského původu z mainstreamového vzdělávání. To, co Výbor přijal 

s uspokojením, je realizace Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání, který 

nabyl účinnosti v roce 20102.

                                                            
1 UNICEF byl založen v roce 1946 jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (anglicky United 
Nations International Children´s Emergency Fund). Přední světová organizace, která se zabývá ochranou 
a zlepšováním životních podmínek dětí. Je součástí Organizace spojených národů a kromě rozsáhlejších 
projektů zasahuje také při krátkodobých neštěstích, jakými jsou například válečné konflikty.
2 Závěrečná doporučení ke 3. a 4. zprávě o stavu naplňování práv dětí v ČR
(3. a 4. zpráva ČR byla Výborem OSN pro práva dětí projednávána v roce 2011) [online] [cit. 2013-11-
20]. Dostupné na http://www.unicef.cz/co-delame/kde-pusobime 
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Tématy vzdělávání dětí a žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se 

ministerstvo školství na základě doporučení Výboru pro práva dětí OSN a vyjádření 

Výboru ministrů Rady Evropy intenzivně zabývá. Ukazuje se, že dosavadní opatření 

nejsou dostačující. Na základě dokumentu Informace o současné situaci v oblasti včasné 

péče o děti ze sociolulturně znevýhodňujícího prostředí a Návrhu cílů koncepce včasné 

péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí připravilo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ucelenou koncepci (materiál č. j. 582/08 24.10.2005), 

která byla aktualizována 15. 12. 2009 a předložena vládě pod názvem „Koncepce

(projekt) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti 

vzdělávání“3. V koncepci se potvrzuje vyšší úspěšnost při zahájení povinné docházky u 

těch žáků, kteří absolvovali přípravnou třídu (pokusné ověřování i Monitoring efektivity 

přípravných tříd realizovaný v roce 2003 Fakultou humanitních studií University 

Karlovy).

1.1.3 Přípravné třídy

Ke zřizování přípravných tříd vydalo MŠMT metodický pokyn č. j. 25 484/2000-22. 

Přípravné třídy základní školy podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon)

zřizuje 

 obec,

 svazek obcí,

 kraj.

Zřizují se pro děti sociálně znevýhodněné v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy jejich vývoj 

vyrovná. Třídu lze zřídit při minimálním počtu sedmi zařazených dětí, o jejich zařazení 

rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na 

                                                            
3 Koncepce (Projekt) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti 
vzdělávání. Vytvořen: 24.10.2005. Aktualizace: 15.12.2009. [online] [cit. 2013-11-10 ]. 
Dostupné z WWW : //www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/koncepce-vcasne-pece-
o-deti-ze-sociokulturne-znevyhodnujiciho-prostredi
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základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Školským 

poradenským zařízením se rozumí 

 pedagogicko-psychologické poradny,

 speciálně pedagogická centra.

Vyhláška 48/2005 Sb. stanovuje, že se obsah vzdělávání v přípravné třídě řídí 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního 

vzdělávacího programu.

1.1.3.1 Charakteristika žáků přípravné třídy, rozvrh denních činností

„Přípravné třídy jsou jednou z edukačních strategií vzdělávání romských dětí na 

samém počátku školní docházky“ (Němec, 2010, s. 107).

Žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je nutné zabezpečit 

odpovídající metody a formy práce, takové, které odpovídají věku, potřebám, 

zkušenostem a zájmům žáků. 

Děti, zařazované do přípravných tříd, mají v porovnání s dětmi v běžných 

mateřských školách specifické vzdělávací potřeby (bývají v rozvoji i učení opožděné, 

jejich adaptabilita bývá snížená, do přípravné třídy jsou přijímány na základě 

doporučení školského poradenského zařízení.

Vzdělávání je přísně individualizované, dítěti je většinou vypracovaný 

individuální vzdělávací plán. Vzdělávání má intervenční, případně korektivní charakter, 

protože jde o vyrovnání nedostatků dítěte. Výhodou je možnost zajistit speciálně 

pedagogickou péči.

Vzdělávací obsah (cíle a nabídky) má být uspořádán do tematických celků, které 

integrují jednotlivé vzdělávací oblasti. V rámci jednotlivých tematických celků se 

průběžně sleduje naplňování cílů programu, míra jejich osvojování, rozvoj kompetencí 

a zájem dítěte o aktivity. 

Sleduje se individuální rozvoj každého dítěte a hodnotí se jeho učební pokroky. 

Každé dítě má své portfolio, které obsahuje: 
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- evidenční list

- komentář pedagoga k rozvoji dítěte a postupu vzdělávání

- ukázky prací

- zprávy od odborných spolupracovníků

- dle potřeby individuální vzdělávací plán

- záznamový arch pro sledování a hodnocení dítěte (Záznamový arch pro sledování a 

hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě základní školy.).

Děti hodnotíme každý den krátkým písemným záznamem do notýsku.

Portfolio: „ Soubor různých produktů žáka, které dokumentují práci žáka a jeho vývoj 

za určité období. Někteří pedagogové zdůrazňují využití portfolia jako součásti 

komplexního hodnocení žáka a jako doplňku k příliš zjednodušujícímu hodnocení jen 

pomocí testových výsledků.“ Výraz pronikající do pedagogické terminologie 

z ekonomie (Průcha, 2007, s. 170).

Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin, tj. 18 – 22 hodin.

Příklad rozvrhu základních denních činností:

8: 00  -  8: 30 - příchod dětí, volné a částečně řízené činnosti,

8: 30 – 9:30 - řízená činnost, příprava na školu, pohybová chvilka,

9: 30 – 10: 30 - svačina, volné a částečně řízené činnosti, relaxace,

10: 30 – 11: 40 - činnosti zaměřené na estetické, pracovní a pohybové dovednosti, pobyt 

venku.

Denní režim je vyvážen tak, aby umožňoval dostatek prostoru ke spontánní hře, 

podporoval rozvoj kooperace při hrách, vedl k zvnitřňování návyků při řízených 

činnostech. Jednotlivé výchovné složky jsou provázány tématem, které tvoří 

integrovaný blok. Při sestavování integrovaného bloku je třeba dbát na hlavní záměr, ve 

kterém by měly být obsaženy všechny rámcové cíle:

 co chceme děti naučit, co mají poznat,
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 s jakými hodnotami, vztahy, postoji je chceme seznámit,

 jak budeme podporovat jejich osobní samostatnost.

1.1.3.2 Klima přípravné třídy a evaluace

Prostředí přípravné třídy a vzdělávací program se musí ve vzdělávání přizpůsobovat  

vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním potřebám dětí. 

V přípravných třídách je nutné tyto požadavky respektovat a vytvářet sociální klima a 

psychohygienické podmínky srovnatelné s těmi, jaké jsou zajišťovány v mateřských 

školách. Pravidlem musí být neustálá zpětná vazba, průběžné hodnocení pokroků dětí.

Realizace třídního vzdělávacího programu je nemyslitelná bez zpětné vazby k 

vlastní práci. V pedagogickém slovníku najdeme pod heslem evaluace vysvětlení

v obecné rovině ve významu hodnocení, v užším smyslu pak pedagogická evaluace

znamená „zjišťování, pozorování a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, 

fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdělávacího systému. Zahrnuje hodnocení 

vzdělávacích procesů, hodnocení vzdělávacích projektů, hodnocení vzdělávacích 

výsledků, hodnocení učebnic aj. Má důležitou roli pro korekce a inovace vzdělávacího 

systému, pro strategie plánování jeho rozvoje, priorit aj. Je samostatnou vědní 

disciplínou, opírá se o rozsáhlou a propracovanou teoretickou a metodologickou 

základnu“ (Průcha, 2007, s).

1.1.3.3 Základní kritéria pro vstup dítěte do základní školy

Hlavním kritériem pro vstup dítěte do základní školy je jeho věk. Začátek školní 

docházky dítěte je legislativně zakotven ve školském zákoně, kde se říká: „Povinná

školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší 

šestý rok věku.“(zákon č. 561/2004 Sb.) Tato věková hranice má v našem školství 

dlouholetou tradici a je stanovena empiricky (Kropáčková, 2008). Rodiče mají 

povinnost své dítě ke školní docházce přihlásit. Děje se tak při zápisu, který probíhá od 

15. ledna do 15. února. Každá základní škola většinou nabízí dva konkrétní řádné 

termíny v tomto časovém rozmezí. Současně s dosažením věku je nutným 

předpokladem odpovídající vyspělost tělesná a duševní. Ve školském zákoně se uvádí: 

„začátek školní docházky je volen tak, aby dítě dosáhlo tzv. školní zralosti“ (školský 
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zákon č. 561/2004 Sb.). Školní zralost dítěte je v oblasti školské legislativy chápána 

jako: „podmínka pro zahájení povinné školní docházky po dovršení šestého roku věku, 

kdy má být dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

s. 243). Spolupráce rodiny, mateřské školy a odborníků (pediatr, logoped, psycholog) je 

východiskem pro optimální posouzení úrovně školní zralosti u jednotlivého dítěte tak, 

aby se zamezilo zbytečnému odkladu či předčasnému nástupu do školy.

1.1.3.4   Školní zralost

Termín školní zralost pedagogický slovník definuje v pedagogicko-

psychologickém pojetí jako: „ stav dítěte projevující se v takové úrovni jeho organismu, 

která mu umožňuje adaptaci na prostředí školy. Toto pojetí vychází z teorií vývojové 

psychologie, které vysvětlují, jak dítě dozrává ve své centrální nervové soustavě, ve 

svých mentálních schopnostech, vnímání, pozornosti, řečových a komunikativních 

dovednostec“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 24). Zjistit tento stav dítěte, pokud 

chceme dodržet zásadu komplexnosti, není snadným úkolem. Jedním z nástrojů je 

využití diagnostických testů, které měří úroveň školní zralosti (např. Jiráskův orientační 

test školní zralosti z roku 1963), ovšem výsledky testu i ostatní sledované projevy dítěte 

mohou být ovlivněny různými faktory, ať už jde o vlivy aktuální či s delším působením 

(nemoc, rodinná situace apod.). Jednoznačně platí, že se na veškerých projevech dítěte 

podílí to, co si přináší z rodinného prostředí. To do velké míry předurčuje, zda a jak 

bude školní nároky zvládat. Souhrn takových předpokladů je stavem, kdy je dítě 

připraveno zvládat školní nároky. V ideálním případě dítě s dobrými vlohami vyrůstá 

v prostředí, které je pro rozvíjení jeho vloh příznivé.

1.1.3.5 Školní připravenost

Školní připravenost dítěte pak lépe vyhovuje požadavku komplexního pohledu 

na dítě a v pedagogickém slovníku je vysvětlena jako: „komplexní charakteristika, která 

zahrnuje jak úroveň biologického a psychického vývoje dítěte (školní zralost), tak 

dispozice vytvářené na základě učení a vlivem konkrétního sociálního prostředí. Pro 

úspěšné zvládnutí role žáka musí dítě dosáhnout určitou socializační úroveň, tj. např. 

umět se vhodně chovat ve vztahu k učiteli a k spolužákům, být schopno s nimi 

komunikovat, znát a přijímat určité morální hodnoty a normy a také být pozitivně 
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motivováno k učení a školnímu vzdělávání. V praxi vznikají problémy z toho, že školní 

připravenost některých dětí není dostačující, a to především vlivem znevýhodněného 

sociokulturního prostředí jejich rodin. K vyrovnávání tohoto nedostatku slouží 

přípravné třídy“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 241). Jak je z definice zřejmé, 

velkou roli hraje prostředí, v němž dítě vyrůstá a normy, podle kterých se příslušníci 

rodiny řídí v rámci širšího společenství, se kterými se rodina identifikuje. 

Do přípravných tříd docházejí především romské děti, rodiče těchto dětí mají 

většinou základní vzdělání a žijí často ze sociálních dávek. Majoritní společnost tyto 

skupiny označuje jako lidi, kteří žijí mimo normu. Pro určení normy je nezbytné si 

položit otázku, co je správné chování. Odpověď není jednoduchá, ale pouze na pozadí 

správného chování můžeme popsat chování odlišné. V případě výchovy dítěte je to stav, 

kdy selhává přirozená výchova v rodině, která se ocitla na periferii společnosti. 

V takové situaci: „1) se schopnosti dítěte nevyvíjejí přiměřeně jeho věku, 2) dítě není 

schopno samostatně uplatňovat své schopnosti v oblasti motorické, sociální, 

emocionální nebo kognitivní způsobem odpovídajícím jeho věku, 3) se dítě chová 

způsobem, který trvale brání jeho sociální integraci, a tím i jeho dalšímu přiměřenému 

vývoji“ (Sagi, 1995, s. 11). Může nastat situace, kdy do první třídy nastoupí děti 

z přípravné třídy společně s dítětem, které nikdy nenavštěvovalo běžnou mateřskou 

školu, ani přípravnou třídu, většinou v oblasti velké koncentrace Romů. Dítě dobře 

připravené může rychle náskok ztratit, protože učitel v důsledku různé připravenosti 

dětí pomáhá slabším.

Důležitou roli při zařazování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí do 

školského systému mají pedagogicko-psychologické poradenské služby (dále 

poradenské služby)., úkolem odborníků v těchto poradnách je diagnostikovat dítě a 

následně navrhnout opatření k vyrovnání (Bartoňová, 2009, s. 72). Tato poradenské 

centra spolupracují se školským zařízením i s rodinou.

1.1.3.6 Asistent pedagoga

Ve školách a školských zařízení, ve kterých se vzdělává větší počet žáků se 

sociokulturním znevýhodněním, může ředitel školy ustanovit funkci asistenta pedagoga 

(dále jen asistent). Pojmové spojení asistent pedagoga vychází z legislativního ukotvení 



24

této profese. V pedagogické praxi se setkáváme též s pojmy asistent učitele, asistent 

v přípravných třídách, sémantika těchto pojmů je prakticky rovnocenná. V případě 

romských pedagogických asistentů zdůrazňujeme jejich specifické postavení především 

v přípravných třídách, které navštěvují převážně romské děti a je velkou výhodou, že 

v novém prostředí mají vychovatele z romského prostředí (Němec, 2010, s. 60).

Funkce vychovatele – asistenta pedagoga pro děti za sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí byla pokusně zřízena od roku 1993 na soukromé základní 

škole Přemysla Pittra v Ostravě. Projekt podpořila organizace Nová škola a 

Společenství Romů na Moravě.

Vznik funkce a postupné zavádění asistentů do výuky je výjimečnou kapitolou 

v naší novodobé historii v oblasti školství. V souvislosti s vládním usnesením č. 686 

z 29. října 1998 (Zpráva o situaci romské komunity v ČR) o tehdejší situaci v romské 

komunitě, bylo rozhodnuto o potřebě provést úpravu tzv. Statutu pokusného ověřování 

přípravných tříd. Touto úpravou byla Romům dána možnost, aby se mohli sami zapojit 

do pomoci při překonávání komunikačních, adaptačních a dalších překážek v průběhu 

školní docházky romských dětí (Šotolová, 2011). Tím byla dána školám možnost 

přijímat zájemce o funkci romského asistenta, kteří přicházeli z prostředí romských dětí.  

Od roku 2000 je funkce asistenta zřízena na základě Metodického pokynu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním 

znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele. V roce 2003 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt neziskové organizace 

Nová škola o. s., která připravila společné vzdělávání učitelů a asistentů, bylo zaměřené 

na spolupráci těchto pracovníků ve škole a ve třídě. Většina romských asistentek a 

asistentů absolvovala kurz pedagogického minima, které pořádá Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy a realizuje organizace Humanitas Profes. Tento seminář v roce 

2003 absolvovalo 45 nově zařazených asistentů (Šimíková, Vašečka, 2004, s. 182).

Funkci pedagogického asistenta formuluje zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s platností od 1. 1. 2005, 

který „odstraňuje rozdíl mezi pojmem asistent pedagoga a romského asistenta 
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pedagoga. Asistent pedagoga je řazen mezi pedagogické pracovníky vykonávající 

přímou pedagogickou činnost“ (Šotolová, 2011, s 66). 

Asistent, který chce s dětmi ve škole pracovat, musí pro výkon funkce 

vyhovovat následujícím kritériím: 

 věk: starší 18 let,

 vzdělání: minimálně dokončené základní vzdělání, 

 trestní bezúhonnos.

Způsobilost pro výkon asistenta ověřuje ředitel dané školy v průběhu zkušebního 

období, ten také odpovídá za práci asistenta. Současně po dohodě s asistentem sestavuje 

náplň jeho práce. 

Mezi hlavní činnosti asistenta patří4

 pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí

 pomoc pedagogům školy při vlastní výchovné činnosti při komunikaci s žáky

 spolupráce s rodiči žáků

 spolupráce s romskou, případně jinou komunitou, která se v místě nachází

Míru výchovné práce tvoří:

 přímá výchovná práce se žáky v rozsahu 20 – 30 vyučovacích hodin týdně podle 

provozu a potřeby školy

 příprava a práce bezprostředně související s výkonem povolání

„Zřizování asistentů učitele významně přispívá ke zlepšení školních výsledků dětí 

z romských komunit. Tento program tak významnou měrou pozitivně ovlivňuje 

integrační proces, a to jak z krátkodobého, tak především z dlouhodobého hlediska“ 

(Šimíková, Vašečka, 2004, s. 183).

                                                            
4 Vyhláška č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005Sb, o vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných



26

2 Rodina – primární prostředí dítěte

V pedagogickém slovníku pod heslem rodina autoři uvádějí: „Rodina je 

nejstarší společenská instituce. Plní socializační, ekonomické, sexuálně-regulační, 

reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje interpersonální 

vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska sociologického je 

formou začlenění jedince do sociální struktury. Nejběžnějším modelem rodiny je tzv. 

nukleární rodina, kterou tvoří nejbližší příbuzní, tj. oba rodiče a děti. V posledních 

desetiletích se model rodiny, který je historicky flexibilní, významně proměňuje. Zvyšuje 

se variabilita rodinných typů, zahrnujících nejen rodinu vlastní a úplnou, ale také 

rodinu neúplnou, nevlastní a náhradní. Současné pojetí tenduje k chápání rodiny jako 

sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním prostoru – domově, uspokojující

potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem. Rodina spolu se školou plní významné 

výchovné funkce, které lze chápat jako komplementární“(Průcha, Walterová, Mareš, 

2003, s. 202).

Členové rodiny jsou navzájem propojeni řadou vztahů, úplnou rodinu tvoří matka, otec 

a děti. Každá rodina je jedinečná, podobně jako každá lidská bytost. 

2.1 Psychologie rodiny

Zdravé rodinné fungování zabezpečuje: 

 začlenění jedince do rodinné struktury (poskytuje pocit sounáležitosti, ovlivňuje 

osobní identitu smysl a zaměření života),

 ekonomickou podporu: (zajišťování základních a rozvojových potřeb členů 

rodiny),

 péči, výchovu, socializaci (umožnuje fyzický, psychický, sociální a duchovní 

vývoj dětí i dospělých, zprostředkuje sociální hodnoty a normy),

 ochranu zranitelných členů (mladých, nemocných, handicapovaných, starých 

aj.).

Funkční a odolnou rodinu určují tři základní principy:
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1, Soudržnost (koheze), která souvisí se sounáležitostí, rodinnou intimitou, blízkostí. Je 

kladen důraz na přiměřenou samostatnost a nezávislost členů.

2, Adaptabilita, je schopnost rodiny přizpůsobovat se požadavkům a nárokům života.

3, Komunikace, je klíčový proces při vytváření celkové rodinné atmosféry. Přímá a 

otevřená komunikace působí jako ochranný faktor v rodinném soužití (Sobotková, 

2007, s. 72).

2.1.1 Proměny současné české rodiny

Podobné objektivní podmínky a životní šance spolu s generační kontinuitou a 

sociální blízkostí se odrážejí v podobném životním stylu a mají vliv na utváření 

specifické subkultury, hodnotového systému a životních strategií. Projevují se též 

v pocitu určité sounáležitosti, blízkých politických názorech a postojích a vzorcích 

jednání. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována rodinám na pomezích chudiny a 

střední vrstvy. Může se stát, že partnera, který se ocitá častěji bez zaměstnání, strhne do 

svého postavení i druhého. V čase tato tendence sílí, roste početnost chudiny. Toto 

ohrožuje společnost jako celek.

Sociální status jedince je vázán s postavením ostatních členů rodiny. Pokud se 

hodnotí ekonomicky aktivní populace, má vliv na sociální status rodiny úroveň 

vzdělání, socioprofesní postavení, celkový příjem domácnosti, velikost bytu (počet 

místností) a vybavení domácnosti (Maříková, 2000).

2.1.1.1 Rodičovství

Rodiny s jedním rodičem představují stále častější rodinný typ, je to důsledek 

vzrůstajícího počtu rozvodů dále odraz nárůstu počtu žen, které mají děti mimo 

manželství. Většina matek těchto dětí má nižší vzdělání. Dále jsou to matky vdovy.

Matky, které zůstávají samy s dětmi (nikoli záměrně svobodné matky) se 

setkávají s řadou problémů. První oblastí jsou finance, zaměstnání, vedení domácnosti. 

Druhou oblastí jsou osobní problémy (emoční), třetí jsou vztahy (s dětmi, bývalými 
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partnery, případnými novými partnery). Vše se odráží na zhoršeném vztahu s dětmi. 

Totéž platí i o osamělých otcích.

Je známo, že většina dětí se adaptuje na přítomnost pouze jednoho rodiče během 

dvou až tří let. Mohou mít přechodné problémy v chování i ve školním prospěchu. 

Psychologové jsou ale přesvědčeni, že děti se celkově lépe vyvíjejí v dobře fungující 

rodině s jedním rodičem nebo v nevlastní rodině než ve vysoce konfliktní rodině 

původní.

Rodičovství v nevlastních rodinách (doplněných rodinách). Mladší děti poměrně 

snadno ve srovnání s jinými věkovými kategoriemi akceptují nového dospělého 

v rodině, zvláště pokud k nim má pěkný vztah.

2.1.1.2 Naplňování základních potřeb dítěte v rodině

Potřeby dítěte zabezpečuje především rodina, jejímž úkolem je dbát o základní 

životní potřeby a ochranu zdraví a současně i o rozvoj schopností a zájmů dítěte. 

Funkční rodina přirozenými projevy citové náklonnosti, citlivým přístupem 

k problémům dítěte vytváří pro ně zázemí a buduje pocit jistoty a bezpečí. 

Rodiče by měli dětem předávat modely chování, poskytovat identifikační vzory, 

seznamovat s rolí muže a ženy. Rodina působí jako regulátor chování dítěte a poskytuje 

mu společensky žádoucí normy. 

Základní fyziologické potřeby jsou dány každému člověku už od narození, další, 

tzv. vyšší potřeby, se vyvíjejí v průběhu života a jsou výsledkem učení. To znamená, že 

u některých lidí mohou být méně rozvinuté nebo chybí. Uspokojování jednotlivých 

potřeb, stanovených v závislosti na prioritě hierarchicky uspořádal A. Maslow:

 základní fyziologické potřeby,

 potřeba bezpečí a jistoty,

 potřeba lásky a sounáležitosti,

 potřeba ocenění a uznání,

 potřeba seberealizace,
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 potřeba znát a rozumět (Bednářová, Macková, Wünschová, Bláhová, 2009, 

s.62). 

2.2 Romská rodina, postoje k výchově dítěte 

„Kulturní prostředí, z něhož osobnost pochází, je natolik silné, že rozhodujícím 

způsobem osobnost ovlivňuje“ (Balvín, J., 2008, s. 98).

Romské děti vyrůstají v prostředí odlišných hodnot než většina dětí majoritní 

společnosti.  Normy a jejich utváření jsou odlišné, u většinové společnosti je proces 

socializace veden k akceptaci hodnot s cílem identifikace s mravními hodnotami. 

V romské rodině panuje z pohledu vnějšího pozorovatele chaos, život bez řádu, který 

může být zasažen i sociálně patologickými jevy. Dítěti z takového prostředí pomáhá 

vhodně zvolená strategie při jeho vzdělávání. Pokud se podaří komunikovat s rodinou, 

většinou matkou, dítě má šanci „dohnat“ osvojování mravních hodnot (Němec, J., 2010, 

s. 16).

Romská rodina nežije bez norem, ty se často odlišují od pojetí pravidel většinové 

společnosti. Zároveň však utvářejí specifikum kultury. Na předním místě je u Romů

dítě. Romské matky jsou na své děti neobyčejně hrdé. Vnější vyjádření se může 

setkávat s nepochopením. V praxi přípravných tříd se setkáváme s tím, že pokud rodině 

dojdou peníze a nemá na kupovanou svačinu, tak dítě zůstává doma. Většina matek 

přitom potvrdí, že chápe důležitost vzdělání, a také to zpravidla vyjadřují pravdivě. Ale 

mít dostatek peněz na jídlo je otázkou „romské cti“(Němec, J., 2010, s. 16).

Romské dítě, na rozdíl od ostatních dětí, vyrůstá v rodině, kde je běžné, že jsou 

oba rodiče nezaměstnaní. Z hlediska volného a vázaného času běžných rodin, kde oba 

rodiče pracují, jsou Romové zdánlivě ve výhodě. Mají dostatek prostoru se dětem 

věnovat a pečovat o ně. Paradoxně však romští rodiče vodí děti do vyučování se 

zpožděním, někdy se nedostaví vůbec. Děti se tak nenaučí vnímat časovou souslednost 

a mají potíže v pozdějším dodržování denního režimu ve škole.
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Další faktor, který je specifický v romské rodině, někteří autoři označili jako 

„faktor specifických prekonceptů“(Němec, J., 2010, s. 18). V podstatě se jedná o vžité 

přesvědčení romských dětí, že peníze se nezískávají prací, ale že se dostávají. Mají 

takový vztah k práci a materiálním hodnotám, jako jejich rodiče.

Mnoho nezodpovězeného zůstává v oblasti vnímání vlastní odlišnosti. Zpravidla 

tyto pocity prožívá romské dítě nedlouho po vstupu do základní školy. Nejčastěji je na 

odlišnosti, které si do té doby neuvědomoval, upozorněn vrstevníky z majoritní 

společnosti. Nelze říci, že podobná procitnutí neprožívají i ostatní děti, ale romské dítě 

tato prožitá situace může postihnout v oblasti sebepojetí. V praxi se někdy setkáváme 

s romskými matkami, které ve vzhledu preferují potomka světlejší barvy. Celkový důraz 

na vnější dojem dítěte je chápán romskými rodiči jako velmi důležitý.

Romské dítě má jinou rozlišovací schopnost a pestrost jazykového kódu, bariéry 

v komunikaci způsobuje především sémantika pojmů. Když pozorujeme dvě děti 

z odlišného sociokulturního prostředí, tak si všimneme, že mezi dětmi vázne 

komunikace ne proto, že mluví jiným jazykem, ale že nerozumí sdělení toho druhého 

(Němec, J., 2010).

Hodnota vzdělání v romské rodině je většinou nízká. Podle Navrátila je nejvíce 

jedinců se základním a neukončeným učňovským vzděláním (40,6%), vyučeno bez 

maturity je 20,7%, 15,8% absolvovalo zvláštní školu, 1,7 % Romů dosáhlo 

vysokoškolského stupně vzdělání, 10,1% má neukončené základní vzdělání, 2,9% je 

zcela bez vzdělání a 1,7 % Romů dosáhlo vysokoškolského stupně vzdělání.

Potenciálním vzorem ve vzdělávání pro romské děti je jejich matka. Brzké 

mateřství, kdy je prvorodičkám mezi 16. – 20. rokem převládá, mít děti mladá je pro 

Romy prokázáním zdraví. Vžitá představa role matky – ženy v domácnosti, se neslučuje 

s představou, že by se mohla vzdělávat. To mohou být příklady romských asistentek, 

které si doplňují vzdělání (In Němec, J., 2010).

2.3 Multikulturní výchova, účast romské menšiny ve vládních výborech
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Výchova, která vede k pochopení jiné kultury a porozumění jinému způsobu 

života, která respektuje rozdíly jako hodnotu a která podporuje solidaritu, se považuje 

za multikulturní. Spojení multikulturní výchova se rozšířilo především v anglicky 

hovořících zemích, prostřednictvím vzdělávacích programů má vést ke způsobilosti 

chápat a respektovat jiné kultury než vlastní a má praktický význam při vytváření 

postojů vůči migrantům, příslušníkům jiných národů a ras (Bartoňová, 2009, s. 21).5

Česká společnost je tvořena etnickými, sociálními, náboženskými skupinami, které jsou 

více či méně akceptovány, nejméně tolerována je menšina romská.

Na vypracování zprávy o plnění závazků v oblasti lidských práv, jež ČR 

předkládá na mezinárodní úrovni, se podílí zmocněnec vlády pro lidská práva, který ve 

spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro lidská práva podává informace, návrhy a 

stanoviska v oblasti dodržování lidských práv o postavení romských komunit. 

Zmocněnec spolupracuje a intenzivně komunikuje s orgány veřejné správy (státní 

správy i samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na 

problematiku ochrany lidských práv a integrace romských komunit do společnosti. Ve 

své gesci má nejenom lidská práva, ale i neziskové organizace, zdravotně postižené, 

sociální začleňování, národnostní a romské menšiny.

Pro romskou menšinu je zřízena na vládní úrovni Rada vlády pro záležitosti 

romské menšiny, která vznikla transformací Rady vlády pro romskou komunitu (dále 

jen Rada), původní meziresortní komisí s cílem posílit její vliv. Ustanovený Statut má 

nejenom posílit členskou základnu Rady (předsedou Rady je dle Statutu předseda vlády 

a členskou základnu tvoří ministři jednotlivých ministerstev, která jsou klíčová pro 

zlepšení situace Romů), ale stal se svou koncepcí romské integrace a celkového vnímání 

inkluze Romů součástí vládní politiky. Kromě posílení členské základny přinesl Statut 

užší provázanost Rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských 

                                                            

5
Posun na vyšší úroveň vyjadřuje výchova globální, je to výchovný proces, který ovlivňuje vzdělávání ze 

dvou pohledů: jedním je respekt k jedné Zemi, planetu chápeme jako celek, chápeme tradice a kultury, 

jsme tolerantní; druhý pohled zdůrazňuje postavení dítěte, které je chápáno jako individualita, dítě které 

zkoumá, objevuje a získává zkušenosti.  (Bartoňová, 2009, s. 21) 
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lokalitách. Poslední změna Statutu byla přijata usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 

13, kdy byla rozšířena působnost Rady o schvalování návrhu dotací ze státního rozpočtu 

z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR, jde o poskytování neinvestičních dotací. Tyto 

výdaje mají být využity také jako podpora programům Prevence sociálního vyloučení6.

Zástupci romské menšiny jsou také zastoupeni mezi čtrnácti dalšími v Radě 

vlády pro národnostní menšiny. Dalšími členy jsou zástupci ministerstev na úrovni 

náměstků. V čele Rady stojí člen vlády, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje vláda. 

Rada má dva místopředsedy (jeden za veřejnou správu a druhý za národnostní 

menšiny). Celkem má Rada 30 členů, které jmenuje vláda usnesením.

Doporučení výboru ministrů Rady Evropy, které se týká Romů, kritizuje Českou 

republiku za to, že chybí vhodné metody identifikace příslušnosti osob k romské 

menšině, s cílem shromažďování dat za účelem umožnění naplňování jejich práv.7

Příslušnost k etnické menšině se projevuje především používáním společného 

jazyka.

2.3.1 Užívání romského jazyka, romský etnolekt češtiny

Romský etnolekt češtiny je výsledek neukončeného jazykového vývoje. Začíná 

příchodem slovenských Romů do Čech po 2. světové válce. Hranice etnolektních 

řečových společenství se kryjí s hranicemi romských komunit. Ne všichni Romové a 

jejich potomci, kteří pocházejí ze Slovenska, používají tento etnolekt (Bořkovcová, 

2006, s. 9).

Je to vlastně jazyková varianta češtiny, která se vyvinula pod vlivem romštiny a 

češtiny. Je rozšířen až do současné tj. čtvrté generace Romů, kteří často už neumí 

romsky a slovenštinu (hlavně východoslovenská nářečí) nikdy neslyšeli.

                                                            
6 Romská menšina/Vláda České republiky.[online] [cit. 2013-11-19]. Dostupné z WWW 
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-
5779/ 

7 Romská menšina/Vláda České republiky.[online] [cit. 2013-11-19].  Dostupné z WWW 
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-
5779/ 
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Bořkovcová (2006) popisuje jednu variantu etnolektu komunity Smíchovských 

Romů, která je však rozšířená i do jiných komunit. Téměř všichni Romové žijící 

v Čechách pocházejí ze Slovenska. Jejich prvním jazykem je tzv. slovenský dialekt 

romštiny a druhým jazykem byla slovenština. Další skupinu tvoří Romové z jižních 

oblastí Slovenska, jejichž prvním jazykem je maďarský dialekt romštiny a druhým 

jazykem většiny z nich je maďarština. Potom je zde ještě početná skupina olašských 

Romů ze Slovenska, kteří mluví olašským dialektem romštiny.

Rozdíly mezi romským etnolektem češtiny a češtinou: 

Přízvuk – v etnolektu je silový, na první slabice jako v češtině, dále na předposlední; 

výraznější proměna hlasové výšky

Intonace je v etnolektu důležitým nositelem informace. Oproti češtině se více prosazuje 

funkce expresivní (emotivní)

Samohlásky

- výrazným jevem je krácení dlouhých samohlásek

- Záměna ou za u (kupelna, kupit)

- Vsouvání j po e (Andreja, v muzeju)

- Záměna e za ě (pet, devet)

Souhlásky a souhláskové skupiny

- Bilabiální w za f (hřbiw, chlapcow)

- R za ř (prines, pred)

- Tl za kl (klustý)

- Ps za pc (prakce, nenapcal)

- Před ř na začátku slova mizí h (řbitov, řeben)

- Kř místo chř (křipka)

- Asimilace sykavek (šušenky, šaša)

- Přesmyčky pokřiva (pokřiva, harvany)

Přejímky z romštiny:
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Rozkazy a oslovení (ker - udělej to; more – člověče; temerav – ať zemře)

Vlastnosti (degeš – asociální člověk; dilina – hlupák, šukar – krásný)

Části těl (čuča- prsa; gamby – rty)

Skupinová příslušnost (Gadžo – ne – Rom, Vlachy – olašští Romové)

Slova tabuová (čórky – krádež, džuva – vši)

Dále se vyskytují různé pojmenovací jednotky přijaté ze slovenštiny, sémantické 

hlásky, gramatické kalky [sem patří nám známé „dávat nervy do (koho) – rozčilovat 

koho]. Jsou různé odchylky ve skloňování, vychýlení v gramatickém rodě nebo čísle 

(ten prase, ten dveře). Existují rozdíly v časování, užití pádů, předložek, specifické 

větné konstrukce.

Celkově je nejvíce etnolektních prvků u první generace. U druhé generace je jich 

výrazně méně: čeština je jazykem hodně užívaným (více kontaktů s uživateli obecné 

češtiny, sociální aspirace mnohých příslušníků. Mezi druhou a třetí generací dochází 

k selektivnímu nárůstu. To souvisí s větší izolací, sociálním propadem, menšími 

aspiracemi na hlubší integraci do okolní společnosti a k posílení skupinové identity. 

Autorka „dochází k progresivnímu rozšíření sociálních funkcí etnolektu, které se 

vážou ke komunikaci uvnitř komunity, a to na úkor sociálních funkcí spjatých s užíváním 

etnolektu vně komunity“ (Bořkovcová, 2006).

2.3.2 Charakteristika vybrané romské komunity

Smíchov je časově druhým pražským předměstím, vytvořeným v roce 1838 

v důsledku rozmachu průmyslového podnikání. Tento rozmach vyvolal příliv nových 

obyvatel. Již v nejstarších dobách byla tato končina hustě osídlena. Barokní usedlosti 

jako Bertramka, Šmukýřka, Klamovka, Nikolajka, Kavalírka, Cibulka daly jméno

dnešním ulicím či tramvajovým zastávkám. V průběhu 19. a 20. století dělníci nacházeli 

práci v blízké Portheimově kartounce, tkalcovnách, továrně na rukavičky a klobouky, 

porcelánce, známém pivovaru nebo Ringhofferově továrně. 
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Doba socialistického realismu vtiskla novou podobu Smíchovskému nádraží a 

přeměnila některé zahrady na veřejné parky. Smíchov je od poloviny 20. století oblastí, 

kde se usazují Romové.

Smíchovská romská komunita, jak uvádí autorka Bořkovcová, (2006) je tvořena 

několika třígeneračními až čtyřgeneračními rodinami. Mezi nimi je hustá sociální síť, 

která vymezuje tuto skupinu. Mají též společnou nedávnou minulost - Adaptace na 

české městské prostředí a předtím ve slovenských osadách. Tato skutečnost se uchovala 

v některých prvcích romské kultury.

První generace se přistěhovala v 50. A v 60. letech 20 st. z východního 

Slovenska (převážně ze Šariše). Romští imigranti této generace měli vychozeno jen 

několik ročníků Slovenské základní školy, kam navíc docházeli sporadicky. Někteří 

z nich nedosáhli ani základní gramotnosti. Na Smíchově jim byly přiděleny byty mezi 

starousedlíky.  Muži pracovali často jako pomocní dělníci a ženy jako uklízečky.

Jejich děti, druhá generace, absolvovaly základní školu, většina z nich rok či dva 

v odborných učilištích, nebo na středních školách. Některé mají výuční či záuční list, 

nebo dokonce maturitu. Poté pracovali většinou opět v ČKD, ale už na lepších pozicích 

(elektrikáři, montéři, instalatéři), ve stavebnictví, jako závozníci, řidiči, prodavači a 

ženy v závodních jídelnách. Také této druhé generaci byly přidělovány byty mezi 

starousedlíky. Tento proces postupné integrace byl mírně narušen změnou státní 

politiky v oblasti školství. V polovině 70. let. 20 st. Začali být romské děti často 

zařazovány nebo přeřazovány do zvláštních škol. To zasáhlo i některé příslušníky druhé 

generace, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je právě absolvování zvláštní školy. 

Protože však byla stoprocentní zaměstnanost a umělé rovnostářství společnosti, 

nepromítlo se to zásadně do kvality života. Pracovali v nekvalifikovaných profesích, ale 

za podobný plat jako starší sourozenci s vyšším nabytým vzděláním. 

V tomto období pozdního socialismu byli rozdíly mezi smíchovskými Romy 

v integraci již značné. Plynuly však z odlišných hodnotových preferencí.  Jedni se 

spokojili s nižší životní úrovní, hůř placenou prací, ale v prostředí „mezi svými“. Zde 

pracují, bydlí, vyhledávají přátelé a životní partnery a tráví volný čas. Konfrontacím 

s okolním světem se snaží vyhýbat. Druzí usilují o začlenění do okolní společnosti. 
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Snaží se získat lépe placené zaměstnání, kvalifikovanější, pracují však mezi cizími „ne-

Romy“. Snaží se získat lepší byty, vyhledávají společnost ne-Romů. Jsou však i jedinci, 

kteří docílili vyššího životního standardu a přátelí se s oběma skupinami Romy i ne-

Romy.

Na počátku 90. let 20 st. Měli smíchovští Romové nižší vzdělání oproti celkové 

populaci, vykonávali méně nebo i nekvalifikované práce a bydleli v bytech nižší 

kategorie. Dosahovali však průměrné i nadprůměrné životní úrovně a žili podobně jako 

neromští sousedé. Do této pozvolné integrace zasáhly změny po roce 1989. 

S restrukturalizací průmyslu a služeb přišlo propouštění, s demokratizací pak větší 

etnické a sociální uvědomění Romů, ale i nárůst rasismu. V současnosti se značná část 

smíchovských Romů potýká s radikálním snížením své životní úrovně, s diskriminací 

na trhu práce, na trhu s byty i ve službách. Velká část dospělých smíchovských Romů je 

nezaměstnaná a jejich bytová situace je provizorní. Zvyšují se u nich sociopatologické 

jevy jako je alkoholismus, gamblerství, užívání drog mezi mladistvými a trestná 

činnost.

Už v roce 1993 byli Romové se stálým pracovním poměrem na Smíchově 

výjimkou. Poslední dobou je počet zaměstnaných lidí minimální, většinou se jedná o 

ženy uklízečky. Asi polovinu lidí bez práce se nedokáže udržet v registru pracovního 

úřadu. Příjmy na obživu nestačí. Muži si přivydělávají na brigádách v supermarketech 

(skladníci, uklízeči), ve výkopových pracích, sběrem železa apod. Ztráta práce se 

projevila v bydlení, většina Romů si je neudržela. Zde se projevila i víra Romů ve státní 

paternalismus – povinnost státu se postarat. Přišli o podnikové byty (ztráta zaměstnání), 

o byty v restituovaných domech, nebo byli soudně vystěhováni z obecních bytů 

(neplacení nájmu). Většina se v současnosti často stěhuje. Sociální propad je znát i na 

rázu lokality – zdevastované domy, znečištěné ulice, zastavárny, herny. Situace se 

zlepšuje v oblasti školství. Ustupuje časté zařazování Romských dětí do zvláštních škol. 

Absolventi zvláštních škol jsou už pouze starší členové třetí generace. Děti chodí do 

základní školy, kde však ubývá dětí českých, jejich rodiče upřednostňují školy etnicky 

nesmíšené. Zkvalitňují se však sociální služby při městském úřadu i služby poskytované 

některými neziskovými organizacemi, jež mají jako náplň práci s dětmi, mladistvými, 

drogově závislými aj.
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Celkový sociální propad romských rodin na Smíchově je přesto velký. Zvýšila 

se i sociální izolace. Udržování neformálních styků s ne-Romy je nevelké, spíše 

výjimkou. Smíšené pracovní skupiny a sousedství s ne-Romy zaniklo. Příslušníci 

nejmladší generace už nemají možnost srovnání. Téměř nikdo z nich nemá zkušenost se 

stálým zaměstnáním. Sociální svět mladých se omezuje na život v komunitě. Potřeba 

integrace se zmenšila na rozdíl od generace rodičů. Silnější je skupinová identita, 

tolerance k projevům nevole vůči sobě je nižší. 

Romové, kteří přišli po válce na Smíchov, se s češtinou seznamovali 

v přirozených komunikačních situacích - v práci, ve službách, hovory se sousedy, šlo 

tedy o obecnou češtinu. Až jejich děti se ve škole setkaly se spisovnou češtinou. Čili 

jazyky první generace byly Slovenština a Romština. Romština v rodině a komunitě, 

Slovenština v komunikaci s ne-Romy. Po příchodu do Čech přibyla čeština. Tu nejdříve 

využívali při komunikaci s ne-Romy (Gadži). Na Slovensku žili izolovaně v osadách 

mezi sebou. V Čechách žili rozptýleně mezi Gadži, a proto komunikují více česky.

Druhá generace už není příliš v kontaktu se slovenskými nářečími. Zachovala si 

romštinu jen ojediněle pasivní. Absolvovala české školy. Třetí generace umí romsky 

zhruba v polovině případů, čtvrtina jí rozumí. V této generaci převažují absolventi 

zvláštních škol. Delší pracovní zkušenost ve smíšených skupinách nemají (Bořkovcová, 

2006).



38

3 Vliv socializačního prostředí, dětství v osobnostním pojetí

Dítě se pohybuje v určitém prostředí, které na něj neustále působí, převážně tím 

dochází k nepřetržitému učení, jedná se o sociální učení.  Socializace, je proces, ve 

kterém se dítě utváří a rozvíjí ve společensky a kulturně zakotvenou osobnost. Toto 

ukotvení probíhá v určitém prostředí. Tímto prostředím je především rodina, škola, dále 

například vrstevnická skupina.  Mezi těmito skupinami a dítětem probíhá sociální 

interakce prostřednictvím sociální komunikace, která je její důležitou součástí. Pomocí 

mimoslovního a později i slovního projevu dítě komunikuje s okolím, vyjadřuje své city 

i potřeby. V sociální interakci a komunikaci se formují důležité znaky osobnosti. 

Důležitým momentem v sociální interakci a komunikaci je sociální percepce, tedy 

vnímání a poznávání druhých. Ve většině případů probíhá neuvědoměle. Aby sociální 

interakce probíhala v dostatečné kvalitě, musí mít jedinec dostatek podpory a stimulace 

v bezprostředním okolí. 

V každém socializačním prostředí na jedince působí mechanizmy, jejichž vliv se 

prolíná a vzájemně posiluje. Hadj-Moussová (2003) uvádí, že mezi mechanizmy 

socializace patří: 

 sociální posilování,

 nápodoba a identifikace,

 interiorizace a exteriorizace,

 slovní poučování,

 vzory a ideál.

Záleží tedy na socializačním prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, a na mechanizmech, 

které na něj působí. Ty pak v souhrnu utvářejí jeho charakter. Praxe ukazuje, že slovní 

poučení o nějaké normě a reálné chování dospělých se liší. Dítě se řídí spíše podle toho, 

jak se dospělý chová než tím, co říká. „Identifikací dochází k hlubším změnám 

osobnosti, jelikož ovlivňuje utváření rysů osobnosti, postoje, hodnoty, zvláště etické, čili 

v souhrnu ovlivňuje utváření charakteru“(Hadj-Moussová, 2003, s. 18).

Čím je dítě mladší, tím na něj vliv rodiny působí silněji. Je to především dítě v 

období od porodu po nástup do školy, které zajišťuje start osobnostního vybavení pro 
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zbytek života. Tradičně je to matka, která je vázána k dítěti silným poutem a dítě k ní, 

svým působením především ona svému potomkovi vytváří dětství. 

V osobnostním pojetí se dětství chápe tak, že „má také apelativní význam – apeluje 

na nás, vyzývá nás, abychom jako vychovatelé činili vše, co je pro rozvoj osobnosti 

dítěte žádoucí, abychom jeho vývoji poskytovali účinnou podporu. Činit vše potřebné 

ale zahrnuje vskutku velmi mnoho a pokus o výčet jednotlivých položek této množiny si 

lze jen těžko představit“ (Helus, 2004, s. 91). Helus dále postupuje tak, že se zaměřuje 

na výklad základního postoje, který se orientuje na to nejdůležitější, na co je třeba 

v přístupech k dítěti dbát, a to na:

 odkázanost dítěte,

 vývojové směřování, 

 potencionality.

Odkázanost dítěte má v osobnostním pojetí jednoznačné jádro. Je především 

odkázaností na druhé lidi, kteří uspokojují jeho potřeby:

 biologické potřeby - do určitého věku by bez jejich péče nepřežilo

 potřeby lásky – nedostane-li se mu jí, pak dochází k citovému strádání 

s dalekosáhlými důsledky; je snížena jeho způsobilost vnímat city lidí, 

projevovat své vlastní city, vciťovat se a důvěřovat

 potřeby začleňování do mezilidských, sociálních, kulturních vztahů a poměrů 

– dítě se tak postupně stává schopným zaujímat sociální pozice a realizovat 

své sociální role, přejímat odpovědnost, plnit úkoly   

 edukační potřeby – jedinec nabývá vzdělání, orientuje se v problémech svého 

života a řeší je

Řešení problému odkázanosti má podvojný cíl, na jedné straně je dítě zabezpečováno 

péčí druhých lidí ve svém vývoji, na straně druhé společnost, řešením problému 

odkázanosti, integruje dítě do svého systému (Helus, 2004).
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Směřování souvisí s odkázaností: „dítě směřuje k tomu, aby se ze své odkázanosti 

vymanilo. I v této oblasti je odkázáno na podporu svého okolí, jejíž charakter rozhodne, 

jak se s úskalími při vytváření svého sebepojetí vypořádá“ (Helus, 2004, s. 93).

Rodiče do svých sotva narozených dětí vkládají velké naděje. Aby tento vliv 

nebyl promrhán, mají do značné míry v rukou vychovatelé.  Čím jsou dítěti blíže, tím 

větší vliv mají. V osobnostním pojetí jsou tyto potenciality chápány tak, že je důležité 

čelit „zúženému chápání potencialit, jako něčeho, co lze vždy převést na měřitelné 

výkony; zde máme na mysli i takové kvality dětské osobnosti, jako je být šťasten; vnímat 

lásku a sympatii druhých a odpovídat jim vlastními projevy láskyplnosti a 

sympatie“(Helus, 2004, s. 94). Z úhrnu potencialit, vlastních každé dětské osobnosti, 

jich však bývá realizována vesměs jenom malá část. „Velmi záhy, zpravidla mimoděčně, 

vyvolává okolí (rodina, vzdělávací zařízení) v dítěti nejrůznější zábrany, bloky, bariery. 

Ty zprvu znemožňují, aby se potenciality realizovaly (aktualizovaly), a posléze mohou 

vést k jejich úplnému zániku“ (Helus, 2004).

3.1 Sociální politika 

Česká republika ve své ústavě přijaté národní zákony přímo podřídila 

mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv. Z toho vyplývá, že není-li některé 

zákonné ustanovení v souladu s mezinárodně uznávaným lidským právem, platí 

ustanovení o mezinárodním lidském právu (Matoušek, O. a kol., 2007, s. 170).

Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) staví rodičovství 

a rodinu pod ochranu zákona, se současným zaručením zvláštní ochrany dětem. Stát se 

zavazuje pomáhat rodinám, které se ocitnou v obtížné sociální situaci tak, aby byly 

schopny plnit své základní funkce, především zvládaly péči o děti.

Nejvýznamnějším právním dokumentem v oblasti dětských práv je Úmluva o 

právech dítěte (zákon č. 104/1991 Sb.), který výrazně posiluje postavení dítěte ve 

společnosti a zdůrazňuje potřebu jeho ochrany. Úmluva deklaruje pomoc státu dítěti a 

rodině v tíživé sociální situaci, v jejímž důsledku může dojít k zanedbávání. Vytváří tak 

právní rámec pro prevenci tohoto jevu. 
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Právní postavení dětí je zakotveno v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a v zákoně o sociální a sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (Bechyňová, Konvičková, 2011, s. 40).

Předmětem sociální politiky v nejširším smyslu je poskytnout sociální ochranu

(Matoušek, 2007. S. 162).

Za objekty sociální politiky považujeme ty, k nimž sociální politika směřuje a kdo z ní 

má prospěch.

Za předmět sociální politiky považujeme sociálně uznanou potřebu objektu, kterou 

subjekt svou sociální politikou chce uspokojit.

Jednotlivec je objektem sociální politiky státu ze dvou příčin, buď se účastní v systému 

(pojištění) nebo pro svou potřebu (je chudý, sirotek).

V případě, že je poskytovaná nepřiměřeně velká péče, může být jedinec uvězněn 

v sociální pasti (Matoušek, 2007, s. 161).

Předmětem sociální politiky je to, co se má zachovat nebo změnit

Nejčastěji to jsou:

 podmínky práce a života člověka (sociální klima a sociální ekologie),

 události v lidském životě, které člověk neumí zvládnout vlastními silami.

Osobní rozsah sociální ochrany (např. povinné zdravotní pojištění)

Věcný rozsah sociální ochrany je definován:

1. úkony a událostmi v životě lidí, které jsou uznány jako sociální událost,

2. podmínkami, ve kterých se lidé nacházejí a za kterých se ochrana 

poskytuje,

3. úrovní sociální ochrany, kterou subjekty poskytují při jednotlivých 

sociálních událostech (Matoušek, 2007. S. 162).
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3.2 Zanedbávání péče o dítě

Všechny typy zanedbávání péče o dítě souvisí s chudobou a špatným sociálním 

postavením rodin. Někdy nelze dobře rozhodnout, zda rodiče dítě zanedbávají 

v důsledku špatné sociální situace, případně odlišných kulturních norem, nebo se jedná 

o záměrné zanedbávání péče. Chudoba rodiny a její sociální vyloučení může rodiče 

v péči o dítě výrazně omezovat. Většinou rozlišujeme čtyři typy zanedbávání:

 fyzické – neuspokojování tělesných potřeb dítěte (výživa, ošacení, 

přístřeší, ochrany před nebezpečím)

 výchovné – nezabezpečení možnosti vzdělání ve škole, chybějící ochrana 

před dětskou prací

 emoční – neuspokojování citových potřeb dítěte (náklonosti, lásky, 

pocitu, že někam patří)

 zanedbávání zdravotní péče – zanedbávání preventivní péče i péče, 

kterou dítě právě potřebuje, potřebnou specializovanou péči

Zanedbávání  je spojené spíše s nízkou socioekonomickou úrovní rodin, v nichž 

nedochází k uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Mezi zanedbávání 

patří chybějící dohled a prevence úrazu (Bechyňová, Konvičková, 2011, s. 40).

Při dlouhodobém zanedbávání se může u dítěte projevit psychická deprivace 

(citové zanedbávání) (Bechyňová, Konvičková, 2011, s. 40), kdy je třeba nejdříve 

pracovat na budování nebo posílení vztahu rodič- dítě ( Bechyňová, Konvičková, 2011).

3.3 Sociálně ekologický přístup a jeho využití v sociální práci 

Při vyrovnávání se s následky sociokulturního znevýhodnění, jímž je nejvíce 

ohrožená dětská populace, můžeme zaujmout sociálně ekologický přístup. Je to postup, 

který využívají odborníci při práci s dětmi, jimž ústavní zařízení v nějaké formě 

nahrazovalo rodinné prostředí. Popisovaný přístup lze aplikovat při práci s dětmi z rodin 

s nízkým sociokulturním statutem.

K výhodám této metody patří zaměření na „kompletní vztahy jedince a prostředí, 

které jsou efektním východiskem pro práci s jednotlivcem, důraz při tom spočívá na 



43

vzájemné propojenosti a provázanosti,“ Klíčem k vyhodnocení a následnému řešení 

problému je „Osoba v situaci.“ Autor (Bronfenbrenner) této myšlenky říká: „Sociální 

systémy, obklopující každého jedince můžeme vidět jako soustředné kruhy, které 

ovlivňují jeho život i sebe navzájem. Stejně tak člověk více či méně aktivně ovlivňuje 

systémy, které ho obklopují.“ Bronfenbrenner (1979) rozlišuje pět základních systémů:

 mikrosystém -  je tvořen nejbližším sociálním okolím jedince nebo sociální 

skupiny, je jejich členem a jsou pro něj důležité; např.: rodina, přátelé, škola

 mezosystém – zahrnuje vztahy mezi jednotlivými mikrosystémy; např.: vztah 

mezi rodinou a školou, vrstevníky a rodinou

 exosystém – je systém, v němž již jedinec není aktivním účastníkem, nicméně 

dění v něm a změny bezprostředně ovlivňují jeho život; např.: pracovní prostředí 

rodičů, které život dítěte ovlivňuj v řadě aspektů, je tedy vůči dítěti 

exosystémem, (sociální politika vůči rodině)

 makrosystém – tvoří rámec života jako člena společnosti, zahrnuje etické, 

kulturní, náboženské normy dané společnosti, úroveň subkultury

 chronosystém – zachycuje změny probíhající v čase z pohledu jedince i jeho 

prostředí, případně zásadní momenty v životě člověka, patří sem i vědomí 

společensko-historického vývoje společnosti (In Matoušek, 2007, s. 250).

3.4 Příčiny vzniku vyloučených lokalit 

Badatelé, kteří vedou diskusi týkající se „romské otázky“, která je v českém 

prostředí spojována s prostředím sociokulturního znevýhodnění, jsou rozděleni do dvou 

názorových proudů;  jejich teorie představují dva póly pohledu na lidský život. Jedni 

zdůrazňují nutnost integrace Romů na základě občanského principu, resp. „sociální 

inkluze jednotlivců“, zastánci druhé teorie volají po obrodě „romské komunity“ na 

základě skupinové etnické identity. V západních zemích je téma chudoby, života na 

okraji moderní společnosti chápáno ve třech konceptech jako:

 kultura chudoby,

 underclass,

 sociální exkluze.
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Koncept kultury chudoby je v domácím diskurzu spojován s osadami na 

Slovensku nebo městskými ghetty v ČR. Koncept, který formuloval v roce 1959 Oscar 

Lewis má i značnou část odpůrců, se vyznačuje nízkou mírou integrace chudých do 

majoritní společnosti se všemi projevy jako je nezaměstnanost, absence úspor, lichva, 

práce na černo. Jedinec se v takovém prostředí vyznačuje pocity marginality, 

méněcennosti, nedostatečně kontroluje emoce, propadá beznaději, na instituce se dívá 

s nedůvěrou.  Na tyto skupiny lidí většinová společnost má nároky jako na lidi, kteří 

zastávají hodnoty střední třídy, ale cesty k dosažení takové pozice mají chudí uzavřeny, 

čímž dochází v očích majority k „odchylnému chování od chování ideálního“ (In Hirt, 

Jakoubek, 2006, s. 292). 

Underclass je pojem používaný výlučně pro prostředí USA a částečně Velké 

Británie, v současné době má mírně pejorativní nádech.  Přístup neokonzervativní jej 

definuje v termínech abnormality chování a takových charakteristik jedince, jako je 

„orientace na přítomnost, nedostatek pracovní morálky, sexuální promiskuita, které 

fungují jako znevýhodňující faktor a tím zabraňují takovému jedinci participovat na 

ekonomických a sociálních aktivitách majoritní společnosti.“ (Hirt, Jakoubek, 2006, s. 

301) Vzniká tak závislost na sociálních dávkách, které sám jedinec upřednostňuje před 

možností pracovat. V důsledku takových postojů vzniká hranice mezi tímto jedincem a 

ostatní společností. Podle liberálního pohledu je nutné příčiny hledat ve strukturálních 

proměnách společnosti, především na trhu práce, související s nezaměstnaností, kde se 

méně kvalifikovaní lidé nemohou uplatnit. (Hirt, Jakoubek, 2006) Vznik městských 

ghett v USA v 80. letech minulého století přičítají někteří autoři právě úbytku 

pracovních příležitostí, kdy se střední vrstva Afroameričanů postupně z chudinských 

čtvrtí vystěhovala, tím došlo k vyšší koncentraci nejvíce znevýhodněných obyvatel 

v těchto čtvrtích. V těchto městských ghettech jsou lidé zcela mimo sociální strukturu 

společnosti s větším výskytem patologických jevů a „odlišných kulturních znaků, které 

jsou odpovědí na sociální vyloučení“ (Hirt, Jakoubek, 2006, s. 306).

Sociální exkluze je pojem používaný odbornou i laickou veřejností v Evropské 

unii a její výhodou je zdůraznění práva na sociální a rovné příležitosti všem, a to na 

principu občanství. Mechanizmy, jimiž jsou jedinci nebo skupiny vyloučeni ze sociální 

výměny, nároků na pracovním životě, se projevují v oblastech bydlení, vzdělávání, 
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zdraví a přístupu ke službám. V konceptu sociální exkluze dochází ke spojení chudoby 

(ve smyslu materiální deprivace) a marginality (ve smyslu odsunutí na okraj 

společnosti). Ekonomické vyloučení bývá označováno jako hlavní důvod sociální 

exkluze. V symbolické rovině jsou vyloučené skupiny označovány jako nenormální, 

dochází k odkazování na určité společné znaky skupiny, jejich stigmatizaci                     

a diskriminaci (Hirt, Jakoubek, 2006, s. 311).

Hlavním indikátorem kulturního vyloučení je úroveň vzdělání, resp. omezení 

přístupu k němu. Sociálně vyloučené skupiny často obývají lokality, které jsou odděleny 

od ostatních obyvatel. Objevují se sociálně-patologické jevy, většina obyvatel žije 

v nevyhovujících hygienických podmínkách (Hirt, Jakoubek, 2006, s. 312).
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4 Sociální determinanty zdraví, zdravotní rizika v sociálně 

vyloučených lokalitách a v populaci Romů

V této kapitole se budeme věnovat vybraným sociálním determinantám zdraví se 

zaměřením na jejich uplatnění v České republice a ve vyloučených lokalitách, speciálně 

pak v populaci Romů, která tvoří v ČR největší skupinu sociokulturně znevýhodněných 

osob. Vycházet budu z teoretického konceptu Wilkinsona a Marmota (2005). Tento 

koncept je využíván Světovou zdravotnickou organizací a také v české literatuře 

zabývající se tímto tématem (Davidová et al., 2010). Svou komplexností, kdy se 

neomezuje jen na problematiku materiální a vzdělanostní, dobře odpovídá současnému 

bio-eko-psycho-sociálnímu (eventuelně také spirituálnímu a kulturnímu) pohledu na 

zdraví.

4.1 Zdraví – definice a základní determinanty

Zdraví bylo Světovou zdravotnickou organizací roku 1948 definováno jako 

„stav úplné duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady“

(Vokurka, Hugo, 2010). Determinanty zdraví se dají základně rozdělit dle Lalonda 

(2002) na biologické (genetická výbava), životní prostředí, zdravotnická péče a její 

organizace a konečně životní styl. Ve své práci Lalonde vycházel ze statistik a struktury 

předčasných úmrtí (ztracených roků života) a snažil se prokázat, že odpovědnost za 

zdraví není v žádném případě jen na zdravotnické péči, ale podílí se na ní celá 

společnost od vlády a veřejné správy až po úroveň individuální. Poukázal také na to, že 

zdravotnická péče přes svůj menší vliv spotřebovává dvojnásobné množství finančních 

zdrojů než ostatní oblasti mající vliv na zdraví dohromady. Komise Světové 

zdravotnické organizace Evropského regionálního úřadu pak na základě statistik obecné 

mortality a jejich příčin kvalifikovaně odhadla podíl jednotlivých faktorů na zdraví: 

biologické faktory 10-15 %, prostředí 15-20 %, zdravotnická péče 10-20 % a životní 

styl 50-60 %.

4.2 Sociální determinanty zdraví

Wilkinson s Marmotem (2005) uvádějí celkem deset determinant zdraví: sociální 

gradient, závislosti, výživa, sociální exkluze, stres, dětství, nezaměstnanost, práce, 
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sociální opora, doprava. Jednotlivé sociální determinanty zdraví budou v dalších 

podkapitolách rozebrány. Tam, kde existují relavantní výzkumná data, podpoříme jimi 

teoretické koncepty. Soustředit se budeme zejména na výzkumy zahrnující populaci 

České republiky a populaci vyloučených lokalit, speciálně pak romskou populaci ČR. 

V tomto případě je ovšem nedostatek spolehlivých výzkumných dat. Problémem je už 

samotná definice romské populace. Pro zařazení jedince k určité etnické skupině je 

rozhodující jeho identifikace s etnickou skupinou, jestli sám sebe vnímá jako součást 

určité etnické skupiny. Zařazení jedince do etnické skupiny někým mimo tuto etnickou 

skupinu je z etického hlediska velice problematické. Při posledním Sčítání lidu, domů    

a bytů 2011 se v České republice přihlásilo k Romské národnosti pouze 5135 obyvatel. 

Kalibová (2003) odhaduje velikost současné populace Romů v České republice okolo 

200 000. Vychází při tom především z údajů sčítání lidu z let 1970 (60,3 tis. Romů na 

území ČR) a 1980 (88,6 tis.). Při těchto sčítáních byli Romové sčítáni bez jejich vědomí 

a záleželo na posouzení sčítajícího komisaře. Přes neetický způsob sběru jsou však tato 

data ze všech dostupných zřejmě nejblíže realitě. Pokud extrapolujeme předpokládaný 

demografický vývoj v podobě přirozeného přírůstku 2% (prodlužování střední délky 

dožití, trvá vyšší porodnost než v obecné populaci, i když se postupně snižuje, imigrace 

převažuje nad emigrací) na tato data, získáme odhad velikosti populace Romů v ČR 196 

tis. v roce 2005. Jedná se však stále jen o odhad a toto nepřesné vymezení populace 

Romů a neochota se přihlásit k Romské národnosti velmi znesnadňují vytvoření 

reprezentativního vzorku romské populace. Proto zatím všechny zkoumané soubory 

romské populace v ČR byli nereprezentativní a k jejich závěrům je nutno přistupovat 

opatrně.

4.2.1 Sociální gradient

Wilkinson a Marmot (2003, str. 11) vysvětlují sociální gradient následovně: 

„S poklesem na sociálním žebříčku v jakékoli společnosti se zkracuje střední délka 

života a častěji se také setkáváme s většinou nemocí“. ABZ slovník cizích slov uvádí 

definici: „vliv úrovně socioekonomických faktorů a determinací (např. vzdělání, 

zaměstnání, výše příjmu, kvality bydlení, rodiny, společenského postavení) na zdraví“
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(Kohoutek, 2013). Jedná se tedy o negativní vliv nízkého socioekonomického statusu na 

délku života a zdraví.

Vliv socioekonomických faktorů na celkovou mortalitu je ověřen i na české 

populaci v rámci stále probíhající mezinárodní prospektivní kohortové studie HAPIEE 

(Zdraví, alkohol a psychosociální faktory ve Východní Evropě). Studie probíhá na 

reprezentativním vzorku městského obyvatelstva několika států Střední a Východní 

Evropy. V České republice první fáze proběhla v letech 2002 – 2005 v rozsahu 8700 

respondentů a zahrnovala vyplnění dotazníku a odběr vzorku krve. Socioekonomický 

status zkoumá pomocí otázek na dosažené vzdělání, dále podle toho, jestli respondenti 

mívají někdy nedostatek peněz na jídlo, oblečení a účty (dělí se dle tohoto kritéria na 

nedeprivované a deprivované) a třetím kritériem je vybavení domácnosti (respondenti 

jsou dle toho rozděleni na tercily pro každou zemi zvlášť). Data o mortalitě v rámci této 

kohorty ke konci roku 2011 byla získána z národních registrů a zveřejněna v článku 

Vandenheede et al. (2013). Výsledky potvrzují jasně patrnou a statisticky významnou 

(konfidenční interval 95%) vyšší mortalitu (úmrtnost) u osob s nižším 

socioekonomickým statusem (vyšlo jak pro vzdělání, tak pro deprivaci a vybavení 

domácnosti). Vyšší mortalita samozřejmě znamená nižší střední věk dožití. Nejvyšší 

relativní nerovnost (poměr rizika úmrtí – hazard ratio) v rámci této mezinárodní studie 

byla dokonce zaznamenána u českých mužů. Rozdíl v mortalitě skupiny s nejvyšším 

socioekonomickým statusem a nejnižším socioekonomickým statusem je vskutku 

dramatický. Statisticky zpracované výsledky uvádím v Tabulce 1. Velice zajímavé 

budou jistě výsledky dalších fází studie HAPIEE, které rozklíčují strukturu mortality, 

tedy příčiny úmrtí v jednotlivých skupinách.
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Čeští muži České ženy

Počet 

úmrtí

Mortalita na (95% 

CI)

Poměr rizika 

úmrtí (95% CI)

Počet 

úmrtí

Mortalita (95% 

CI)

Poměr rizika 

úmrtí (95% CI)

Celý vzorek 452 12.2 (11.0 - 13.3) 255 5.9 (5.1 - 6.7)

Vzdělání:

Bez maturity 59 33.7 (23.7 - 43.8) 3.4 (2.3 - 4.9) 75 8.9 (6.6 to 11.1) 2.4 (1.3 - 4.2)

S maturitou 334 11.9 (10.5 - 13.2) 1.6 (1.2 - 2.1) 164 5.6 (4.7 to 6.4) 1.6 (0.9 - 2.7)

Univerzitní 53 7.7 (5.5 - 9.8) 1.0 (ref.) 14 3.2 (1.5 to 4.9) 1.0 (ref.)

p pro trend <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Deprivace (někdy nemá dost peněz na jídlo):

Ano 82 22.1 (17.2 - 27.1) 1.9 (1.5 - 2.5) 64 10.3 (7.8 - 12.9) 2.0 (1.5 - 2.7)

Ne 359 10.8 (9.6 - 11.9) 1.0 (ref.) 182 5.0 (4.2 - 5.7) 1.0 (ref.)

Vybavení domácnosti:

Nejnižší tercil 144 19.5 (15.7 - 23.4) 2.2 (1.7 - 2.9) 88 8.3 (6.2 - 10.4) 2.2 (1.3 - 3.8)

Střední tercil 146 11.1 (9.2 - 13.1) 1.4 (1.1 - 1.8) 91 5.7 (4.4 - 6.9) 1.1 (0.6 - 1.9)

Nejvyšší 

tercil
96 8.3 (6.6 - 10.0) 1.0 (ref.) 39 4.2 (2.8 - 5.5) 1.0 (ref.)

p pro trend <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Tabulka 1: Vliv socioekonomických faktorů na celkovou mortalitu městské 
populace ČR
Upraveno dle Vandenheede et al. (2013).
CI – konfidenční interval
Mortalita je udaná na 1000 obyvatel.
Mortalita i poměr rizika úmrtí jsou očištěny od vlivu věku.
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Dostupná jsou i data o střední délce života u romské populace ČR, i když jen za 

období let 1970-1980. Střední délce života Romů činila v tomto období u mužů 55,3 

roků (o 11,5 let kratší v porovnání s muži obecné populace Československa v roce 

1980) a u žen 59,3 roků (o 14,5 let kratší v porovnání s ženami obecné populace 

Československa v roce 1980) – tedy v podstatě shodná jako u obecné československé 

populace ve 30. letech 20. století (Kalibová, 2003). Romské populace má také vyšší 

porodnost (dle údajů sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 měla vdaná romská žena na 

konci své reprodukčního periody 4,9 dětí). Setkáme se tu tedy s progresivním typem 

věkové struktury s vysokým podílem dětí a nízkým zastoupením seniorů. To je              

v současnosti běžné pouze v rozvojových zemích. Bylo by zajímavé znát současnou 

situaci. Dá se předpokládat, že se střední délka života Romů bude přibližovat obecné 

populaci, stejně tak porodnost. Tempo tohoto přibližování je ale pravděpodobně 

relativně pomalé.

4.2.2 Závislosti

Závislosti představují celospolečenský problém, který je nejzávažnější u skupin 

obyvatel s nízkým socioekonomickým statusem. Vztah mezi závislostmi a nízkým 

socioekonomickým statusem je reciproční (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 24). Čím 

nižší socioekonomický status, tím více se člověk uchyluje k užívání návykových 

psychotropních látek, aby unikl před každodenní realitou, a čím více člověk užívá 

psychotropní návykové látky, tím níže na socioekonomickém žebříčku padá. Vzniká tak 

bludný kruh. Závislosti mají negativní dopad na zdraví a zvyšují nerovnosti (inequity) 

ve zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že léčba závislostí má naději na větší úspěch 

pouze, pokud bude současně řešena i sociální deprivace.

4.2.2.1 Nikotinismus

Tabák je v naší společnosti rozšířenou legální drogou. Patří mezi tvrdé drogy. 

Způsobuje psychickou i fyzickou závislost a byly u něj prokázány mnohočetné 

negativní účinky na zdraví. Kouření tabáku způsobuje nemoci srdce a cév jako infarkt 

myokardu a ischemická cévní mozková příhoda (ty tvoří největší podíl úmrtí 

způsobených tabákem), dále několik typů rakoviny (např. plic, slinivky, ústní dutiny a 

krku), je hlavním rizikovým faktorem při vzniku chronické obstrukční plicní nemoci, 



51

zvyšuje také výskyt infekcí dýchacích cest a plic (The Health Consequences of 

Smoking: A Report of the Surgeon General, 2004). V USA je každá pátá smrt 

způsobená kouřením a život kuřákovi zkrátí v průměru o 15 let, což v USA dělá ročně 

5,6 milionu ztracených let života. Vzhledem k vyšší spotřebě tabáku v ČR než v USA je 

situace v ČR pravděpodobně ještě horší. 

Vzhledem k zaměření této práce se budeme podrobněji věnovat vlivu kouření na 

děti, tedy zejména vlivu kouření matky během těhotenství a pasivního kouření dětí. 

Kouření během těhotenství má prokazatelně značně negativní vliv na zdraví plodu a 

jeho další vývoj (Knopik et al., 2012). Kouření způsobuje vyšší výskyt spontánních 

potratů a poruch placenty, menší porodní váhu, vyšší výskyt infekcí dýchacích cest a 

astmatu. Byl popsán také vliv pasivního kouření dětí – zvyšuje výskyt astmatu o 

nejméně 20% (Burke et al, 2012). Z hlediska této práce je pak velmi zajímavý vliv 

kouření těhotných na vývoj nervového systému. Děti kuřaček mají porušené kognitivní 

schopnosti, snížený intelekt, horší vývoj jazyka a také poruchy chování jako ADHD 

(porucha pozornosti a hyperaktivita) a zvýšený výskyt užití fyzického násilí.

Výskyt kouření a spotřeba cigaret je vyšší u osob s nízkým socioekonomickým 

statusem. V roce 2012 bylo v České republice 31,3% kuřáků a 13,1% bývalých kuřáků

(Sovinová, Csémy, 2012). U osob se základním vzděláním a vyučených byl podíl 

kuřáků 33,7%, u vysokoškoláků pak 27,3%. To není velký rozdíl a dle uvedených 95% 

konfidenčních intervalů není ani statisticky signifanktní. Výraznější vliv vzdělání se ale 

dá vysledovat v počtu vykouřených cigaret za den (viz. Tabulka 2).

<5 cigaret 5 -10 10 - 15 15 – 25 ≥25

ZŠ, SOU 3,7% 18,9% 23,8% 37,2% 16,5%

SŠ s mat. 12,1% 18,2% 33,3% 28,8% 7,6%

VŠ 20,0% 17,5% 27,5% 30,0% 5,0%

Tabulka 2: Závislost počtu vykouřených cigaret za den na dosaženém vzdělání
Dle SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L.: Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2012. 
Státní zdravotní ústav, 2013.
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U romské populace v České republice je podíl kuřáků velmi vysoký. 

Nesvadbová et al. (2003) zjistila ve vzorku 1526 respondentů 75,5% kuřáků, z nich 

celých 42,8% kouří více než 20 cigaret denně. Zastoupení exkuřáků bylo v tomto 

souboru 5,5%. Mezinárodní srovnávací studie Romská populace a zdraví (Nesvadbová, 

Šandera, Haberlová, 2009) na vzorku 677 Romů v ČR zjistila podíl kuřáků o něco 

menší, konkrétně 69%. Stále se ovšem jedná o alarmující číslo vysoko nad celostátním 

průměrem. Bývalých kuřáků bylo v souboru 11%. Znepokojujícím faktem je, že 66% 

kuřáků udává počet vykouřených cigaret za den 20 a více. Abychom si představily zátěž 

kuřáckého návyku pro rodinné rozpočty, tak při průměrných nákladech na 1 krabičku 

v roce 2012 64,6 Kč utratí každý třetí Rom za cigarety 2000 Kč nebo více. Mezi 

zaměstnanými je méně kuřáku (50% oproti 74%) a více exkuřáků (14% oproti 5%), což 

potvrzuje hypotézu o vlivu nízkého socioekonomického statusu na vyšší míru 

nikotinismu. Naopak v souboru výzkumu Determinanty zdraví romské populace v ČR 

1999-2001 se vliv socioekonomického statusu (konkrétně vzdělání) na podíl kuřáků na 

rozdíl od Slovenska nepotvrdil (Davidová et al., 2010, s. 152-153). Dle výzkumu 

Romská populace a zdraví (2009), začínají Romové kouřit v nízkém věku. 28% 

respondentů začalo kouřit v 13 letech a méně, zatímco ve věku 14-15 let začalo 

s užíváním tabáku 40%. Pro srovnání mezinárodní studie HSBC (Health Behaviour in 

School-aged children) provedená na reprezentativním vzorku školáků v ČR v roce 2010

(Kalman et al., 2011) zjistila, že ve 13 letech kouří minimálně 1x týdně desetina školáků 

a v 15 letech už čtvrtina. Vidíme tedy, že prevence kouření dětí je nutná jak u romské 

populace, kde je situace horší, ale i u obecné populace ČR. V rámci studie zabývající se 

zvyklostmi těhotných romských žen z ČR (Rambousková et al, 2013) se ke kouření 

během těhotenství přiznalo 57,9% Romek (před těhotenstvím byl podíl kuřaček 

v souboru 85,5%). V kontrolním souboru matek z majoritní populace přiznává kouření 

v těhotenství 20,3% (před těhotenstvím kouřilo 52,5%). Kouření během těhotenství je 

tedy v rámci romské populace závažným a častým problémem. Celkově tedy můžeme 

říci, že kouření velmi výraznou měrou přispívá k nerovnosti (inequitě) ve zdraví mezi 

romskou a majoritní populací České republiky.

4.2.2.2 Alkohol
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Alkohol je nejrozšířenější drogou v České republice, konzumuje ho 89,2% 

starších patnácti let (Sovinová, Csémy, 2013). Podobně jako v případě tabáku se jedná o 

tvrdou drogu. Průměrná spotřeba je vyšší u mužů (23,7g etanolu na den oproti 8,8g     u 

žen). Spotřeba žen se ovšem postupně zvyšuje. Socioekonomické faktory hrají ve 

spotřebě roli. Platí, že čím nižší vzdělání, tím vyšší spotřeba alkoholu (16,8g etanolu na 

den u osob bez maturity oproti 12,8g u vysokoškoláků). 

Podílem alkoholu na úmrtnosti v ČR se zabývala Kohoutová (2013), která odhadla, že 

mortalita v důsledku konzumace alkoholu tvoří 6% z celkové mortality (10%u mužů a 

2% u žen). Podíl úmrtí způsobených alkoholem je nejvyšší ve věkové skupině 35-44 let, 

kde tvoří 26% u mužů a 17% u žen. Alkohol se nejvíce podílí na onemocnění jater 

(cirhóza, fibróza, alkoholická hepatitida, jícnové varixy, rakovina jater).

Dle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 

(Mravčík et al., 2013) se rizikové pití alkoholu (hodnoceno podle screeningové škály 

CAGE) týká 17% populace (1,1-1,4 milionu osob), škodlivě nebo problémově pak pije 

8,2% populace. Na otravu etanolem zemřelo v roce 2012 317 osob (nejsou zde 

započítány případy otravy metanolem). Pro srovnání na předávkování ilegálními 

nealkoholovými drogami zemřelo 28 osob. Pod vlivem alkoholu se stalo 4972 

dopravních nehod (6,7% z celkového počtu), při kterých zemřelo 45 osob. Z 611 

nových případů tuberkulózy bylo v roce 2012 71 u alkoholiků.

V romské populaci je dle výzkumu Nesvadbové et al. (2003) vysoký podíl 

abstinentů, u mužů 29,2% a u žen 63,1%. K pití více než jednou týdně se přiznalo 

13,5% mužů a 7,8% žen.  Tyto údaje znamenají buď značně lepší stav než u majoritní 

populace, nebo to, že pro etnikum Romů je alkohol méně společensky přijatelný. První 

hypotézu podporuje menší výskyt osamělosti u Romů, která je rizikovým faktorem 

alkoholismu. Všechny ostatní rizikové faktory alkoholismu se ale u Romů objevují ve 

zvýšené míře. Pokud bychom přijali druhou hypotézu, tak by to znamenalo, že kouření 

tabáku je u Romů společensky přijatelné a zřejmě si nejsou vědomi rizik s ním 

spojených.

4.2.2.3 Ilegální drogy
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Dle dat Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 

(Mravčík et al., 2013) získaných z nízkoprahových center bylo v ČR v roce 2012 38 

tisíc intravenózních uživatelů, 41 tisíc problémových uživatelů nelegálních drog (30 700

užívalo pervitin, 6 300 buprenorfin, 4 300 heroin). Užívání ilegálních drog s sebou 

přináší řadu zdravotních rizik a sociálně patologických jevů (majetková trestná činnost, 

prostituce). 

Mezi nejzávažnější zdravotní rizika užívání drog patří infekční choroby 

(Mravčík et al., 2013, s. 81-85). Příkladem může být epidemie infekční žloutenky 

(virové hepatitidy) typu A v roce 2008, která se rozšířila ze sociálně vyloučené 

komunity narkomanů na Hlavním nádraží v Praze. Meziročně tehdy došlo k vzestupu 

incidence ze 128 případů na 1648 případů (z toho 228 mezi intravenózními uživateli 

drog). Epidemie se rozšířila např. do sociálně vyloučené lokality Janov v Litvínově, 

která je obývána převážně Romy. Velkým problémem mezi intravenózními uživateli 

drog je virová hepatitida typu C. Promořenost (prevalence) tímto chronickým a obtížně 

léčitelným onemocněním způsobujícím cirhózu a nádory jater je u nich 20-30% u 

klientů nízkoprahových center, u osob v substitučním programu pak dokonce 60-70%. 

V roce 2012 bylo zaznamenáno 752 nových případů hepatitidy C, z toho 518 u 

intravenózních narkomanů. Situace ohledně HIV/AIDS je zatím naštěstí výrazně lepší, 

prevalence je pod 1% a 5 nových případů v roce 2012 u uživatelů drog. Mezi další 

nemoci postihujících ve větší míře narkomany patří virová hepatitida typu B, syfilis, 

psychiatrické choroby (úzkosti, deprese, psychózy).

K užívání ilegálních drog se v souboru Nesvadbové et al. (2003) přiznalo 2,5% 

respondentů. Toto číslo je s největší pravděpodobností značně podhodnocené oproti 

realitě. Dle Marka (2001), který získal informace z celostátní konference Romové a 

drogy konané v Brně roku 2001, jsou ze zkušeností odborníků na drogovou 

problematiku a streetworkerů Romové rizikovou skupinou s vysokým výskytem 

drogově závislých, vysokou tolerancí k drogám. Práci s romskými uživateli drog 

komplikuje uzavřenost romských komunit s nedůvěrou k okolnímu světu. Oproti jiným 

skupinám se u Romů více vyskytuje čichačství organických rozpouštědel a opioidy 

převažují nad pervitinem. Prospěšní by byli streetworkeři přímo z Romské komunity. 

Pomoci při léčbě závislostí mohou, pokud se podaří získat spolupráci rodiny, silné 
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rodinné vazby v romských komunitách, kdy závislí se nestávají vyděděnci. Vyšší výskyt 

intravenózního užívání drog u romského obyvatelstva v Brně potvrdili Husa a Ovesná 

(2011). Zjistili také, že prevalence hepatitidy C je u jejich souboru 4,3%, což je 

mnohonásobně vyšší než prevalence v obecné populaci ČR (0,2% v roce 2001).

4.2.2.4 Gambling

Co se týká gamblingu, nemáme v České republice přesnější data. Nešpor (2006) 

označuje za zvlášť ohroženou skupinu nezaměstnané (vyplňují hrou čas) a mládež. Mezi 

Romy je zřejmě vyšší míra závislosti na hracích automatech, přesná čísla však chybí. 

Máme však zprávy z některých lokalit. Například Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Města Nový Bydžov (má přibližně 7 000 obyvatel) provedl v roce 2010 kontrolu ve 

všech 14 hernách na svém území a ve spolupráci s obsluhou heren zjistil, že v době 

výplaty mezd a sociálních dávek přichází pravidelně hrát 363 osob, z nichž 72% tvoří 

Romové (Lusková, Louda, 2010). Každý den pak hraje 138 osob. 

4.2.3 Výživa 

Výživa má pro zdraví značný význam. Důležité je množství i složení potravy. 

Negativní vliv má jak nedostatek základních živin (sacharidů, tuků, bílkovin) vedoucí 

k podvýživě, tak nadměrný příjem základních živin vedoucí k obezitě. K poškození 

zdraví dochází i při nedostatku mikronutrientů (vitamínů a minerálů), ke kterému vede 

jednostranná strava s nízkým množstvím čerstvých potravin. V naší společnosti má 

největší vliv obezita (u které ovšem nemůžeme opomenout také značný vliv nedostatku 

fyzické aktivity, vždy bychom měli společně hodnotit příjem a výdej energie). Obezita 

významně zkracuje život (při body mass indexu nad 35 je mortalita nejméně dvakrát 

vyšší), způsobuje vyšší výskyt nemocí srdce a cév, cukrovky (diabetes mellitus) II. 

typu, rakoviny, artrózy (Češka et al., 2010). V ČR má dle výzkumu Všeobecné 

zdravotní pojišťovny a agentury STEM/MARK „Stav obezity v České republice“ 

(2013) na reprezentativním vzorku v dospělé populaci v roce 2013 nadváhu (BMI 25-

30) 34% obyvatel (42% mužů a 27% žen) a obezitou (BMI nad 30) trpí 21% obyvatel 

(23% mužů, 19% žen).
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U českých dětí ve věku 11 až 15 let se nadváha a obezita objevuje u 19 % chlapců a 9 % 

dívek (Kalman et al. 2011, s. 55). Významným prediktorem zdravé stravy je pravidelná 

snídaně (Keski-Rahkonen et al., 2003). U dětí, které pravidelně nesnídají, jsou nižší 

kognitivní schopnosti, hůře se učí a mají mnohem vyšší výskyt obezity (Resnicow, 

1991). V České republice snídá pravidelně 65% jedenáctiletých, patnáctiletých již 

pouze 44% (Kalman et al. 2011, s. 59). Denně jí ovoce alespoň jednou denně 

(doporučeno nejméně dvakrát) 55% jedenáctiletých dívek a 42% chlapců, v patnácti 

letech už je to jen 40% dívek a 29% chlapců. Ještě horší je situace u zeleniny, kterou jí 

alespoň jednou denně (doporučeno nejméně dvakrát) 43% jedenáctiletých dívek a 30% 

chlapců, v patnácti letech už je to jen 36% dívek a 21% chlapců. Sladkosti jí přitom 

každý den 30% patnáctiletých.

U lidí s nízkým socioekonomickým statusem se zvyšuje výskyt obezity a ve 

stravě je vysoký podíl zpracovaných potravinářských výrobků s nižším obsahem 

prospěšných mikronutrientů na úkor čerstvých potravin (Wilkinson a Marmot, 2003, str. 

26). Závislost zdravých stravovacích návyků (dle doporučení WHO ovoce ≥ 2x denně, 

zelenina ≥ 2x denně, celozrnné pečivo, rostlinné tuky, nízkotučné mléko a mléčné 

výrobky) na socioekonomickém statusu zkoumali Boylan et al. (2010) s využitím dat ze 

studie HAPIEE. Zjistili, že v případě české republiky ze socioekonomických faktorů 

zdravou výživu ovlivňuje vzdělání, méně pak finanční těžkosti (na rozdíl od většiny 

ostatních zkoumaných států). Největší nerovnost byla v případě ovoce, zeleniny a 

rostlinných tuků. Rozdíly mezi jednotlivými státy v rámci studie podporují poznatek, že 

složení stravy je kromě vlivů socioekonomických značně podmíněno vlivy kulturními.

Podle šetření Davidové et al. (2010, s. 187-188) se romský jídelníček přibližuje 

majoritnímu, tradiční romská jídla přetrvávají u nižší socioekonomické vrstvy. Většina 

respondentů včetně dětí nesnídá, děti obědvají až po příchodu domů ze školy. 

Konzumace ovoce a zeleniny je malá, nadbytek je tuků, jednoduchých cukrů, uzenin a 

polotovarů. Výzkum stravovacích návyků romských těhotných žen provedený 

Rambouskovou et al. (2003) přinesl následující výsledky: „Romské těhotné častěji 

konzumují rohlíky a housky, paštiky, játra, uzeniny, hranolky, chipsy, lahůdkářské 

výrobky a slazené limonády, z tuků preferují máslo a sádlo. Rodičky většinové populace 

uvedly častější konzumaci ryb, sýrů, ovoce, ovocných džusů, zeleniny, medu, chleba a 
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celozrnných výrobků, z tuků preferují margariny. Obě skupiny se nelišily v konzumaci 

masa, drůbeže, mléka a jogurtů, vajec, smažených pokrmů, hamburgerů, piva, vína a 

destilátů, stolní vody, minerálek a kávy.“ Přesnější data týkající se obezity Romů a s ní 

spojených kardiovaskulárních rizikových faktorů máme ze Slovenska. Vzhledem 

k tomu, že 85% dnešní romské populace v ČR tvoří slovenští a maďarští Romové 

přišedší v období po 2. světové válce ze Slovenska, můžeme předpokládat dobrou 

korelaci těchto výsledků se situací v České republice. Slovensko-americký tým vedený 

Vozarovou de Courten (2003) zjistil, že prevalence standardizovaná na věk a pohlaví je 

u obezity 65% mezi Romy oproti 30% u neromů, u cukrovky II. typu 30% proti 10%, u 

již manifestního kardiovaskulárního onemocnění 35% proti 26%. Obezita a z ní 

plynoucí kardiovaskulární choroby jsou tedy zásadním faktorem v nerovnosti ve zdraví 

mezi Romy a neromy.

4.2.4 Sociální exkluze

Mravčík et al. (2013, s. 105) uvádějí, že sociální exkluze (marginalizace) se jako 

jev vyskytuje u skupin lidí, kteří se způsobem života nebo jinými charakteristikami 

odlišují od majoritní společnosti. Důležitými faktory při vzniku sociální exkluze jsou 

nedostatek prostředků, nízké vzdělání, nezaměstnanost, ztráta bydlení a následné 

celkové změny životního stylu, které mohou vést k užívání návykových látek, 

epidemiím, kriminalitě. Podstatné pro utváření sociální exkluze jsou dále kulturní 

faktory, diskriminace, stigmatizace a rasismus (Wilkinson a Marmot, 2003, s. 16-17). 

Ohroženými skupinami obyvatel jsou etnické minority, v minulosti, či současnosti 

institucializovaní lidé (ve vězení, v psychiatrických léčebnách, ústavech sociální péče, 

dětských domovech), drogově či jinak závislí. Dle Pracovní skupiny pro sociální 

vyloučení při Světové zdravotnické organizaci (Poverty, social exclusion and health 

systems in the WHO European Region, 2010, s. 7) je sociální exkluze charakterizována 

nerovnostmi v přístupu ke zdrojům (prostředkům použitelným k plnění lidských 

potřeb), schopnostech lidí využívat zdroje, právech. 

Sociální exkluze ovlivňuje zdraví přímo, přes svoji manifestaci ve 

zdravotnických systémech (nerovnost v přístupu ke zdravotnické péči), a nepřímo, kdy 
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způsobuje ekonomické a sociální nerovnosti, které pak mají vliv na zdraví. Tyto 

nerovnosti pak přispívají k procesu sociální marginalizace a vzniká tak bludný kruh.

4.2.5 Stres

Dlouhodobě působící stres působí nepříznivě na lidské zdraví a může vést 

k předčasné smrti (Wilkinson a Marmot, 2003, s. 12-13). Mezi psychosociální faktory 

působící dlouhodobý stres patří sociální izolace, úzkost, pocit nejistoty, chybějící 

kontrola nad pracovním a domácím životem, nízké sebehodnocení. Čím níže jsou lidé 

na socioekonomickém žebříčku v industrializovaných zemích, tím je vyšší výskyt těchto 

nepříznivých faktorů. Stresová reakce připravuje člověka na boj nebo útěk, mobilizuje 

všechny zdroje k tomuto účelu a tlumí ostatní procesy podstatné pro dlouhodobé 

udržení zdraví. Při dlouhodobém působení vede stres ke zvýšenému výskytu infekcí, 

cukrovky, vysokého krevního tlaku, infarktu myokardu, mozkové mrtvice, deprese, 

agrese, závislostí, neurotických a psychosomatických poruch.

4.2.6 Dětství

Dosavadní výzkumy ukazují, že základy zdraví v dospělém věku jsou položeny 

v raném dětství a prenatálně (Wilkinson a Marmot, 2003, s. 14-15). Vývoj plodu může 

nepříznivě ovlivnit nedostatečná výživa matky, užívání návykových látek v těhotenství, 

stres a nedostatečná účast na prenatální zdravotnické péči. Retardace růstu a chybějící 

emocionální podpora v raném dětství postihuje vývoj orgánových systémů a vede 

k vyšší nemocnosti a nižším kognitivním a emocionálním schopnostem v dospělosti. 

Nejisté emocionální vazby a nedostatek smyslové stimulace v raném dětství způsobuje 

horší školní zralost, vyšší výskyt problémového chování a riziko sociální marginalizace 

(vyloučení). Tato rizika pro vývoj dítěte se výrazně častěji vyskytují v rodinách 

s nízkým socioekonomickým statusem. Příklady v rodině a mezi vrstevníky se utváří 

také budoucí návyky životního stylu (stravování, pohyb, návykové látky).

Na dětství v romské populaci má, kromě socioekonomických faktorů, vliv také 

kulturní odlišnosti (Davidová et al, 2010, s. 138-140). Výchova je kolektivního 

charakteru, individualita nemá příliš velký význam. Výchova je benevolentnější, ale 

dívky musejí pomáhat v domácnosti. Rodina je patriarchální. Velký kolektiv dětí a 
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stísněné bytové podmínky vedou k daleko vyššímu výskytu infekcí dýchacích cest 

(přispívá též nedostatečná hygiena a pasivní kouření). Vyšší je i výskyt infekčních 

průjmů.

4.2.7 Práce

Obecně je pro zdraví lepší mít práci, než být nezaměstnaný (Wilkinson a 

Marmot, 2003, s. 18-19). Studie ukázaly, že důležitá je subjektivně pocit kontroly v 

práci. Ti, kteří pociťují malou kontrolu v práci (tím také větší stres), mají výrazně vyšší 

riziko kardiovaskulárních onemocnění, bolestí zad a jsou více na nemocenské. Pozitivní

vliv na zdraví má pocit dobrého ohodnocení za odvedenou práci (finanční, ale také 

vyšší sociální status a sebeúcta) a také dobré sociální vztahy na pracovišti.

Davidová et al. (2010, s. 181-182) uvádí, že Romové, kteří jsou zaměstnaní, 

vykonávají především nekvalifikovanou práci. Jejich zdravotní stav není přes fyzicky 

náročnou práci horší než u nezaměstnaných. Velmi často Romové pracují ilegálně, což 

má svá zdravotní rizika, protože zde není kontrolována bezpečnost práce a ochrana před 

úrazy a nemocemi z povolání.

4.2.8 Nezaměstnanost

Větší míra nezaměstnanosti je spojena s vyšším výskytem chorob a předčasných 

úmrtní (Wilkinson a Marmot, 2003, s. 20-21). Nezaměstnanost vede k finančním 

problémům a stresu. Nezaměstnaní trpí více kardiovaskulárními chorobami, úzkostmi a 

depresemi.

Dle výzkumu Davidové et al. (2010, s. 171-180) převažuje ve vzorku Romů 

počet nezaměstnaných nad zaměstnanými. Nebyl prokázán vztah mezi nezaměstnaností 

a výskytem chorob. Nezaměstnaní také neudávali vyšší míru subjektivně pociťovaného 

stresu, což může být dáno vysokou tolerancí vůči nezaměstnanosti v romských 

komunitách.

4.2.9 Sociální opora

Sociální opora a dobré sociální vztahy významně přispívají ke zdraví (Wilkinson 

a Marmot, 2003, s. 22-23). Lidé s malou sociální a emocionální podporou se cítí 
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subjektivně hůře, trpí více depresemi, je u nich vyšší riziko těhotenských komplikací a 

vyšší míra invalidity způsobené chronickými chorobami. Sociální izolace zvyšuje riziko 

předčasného úmrtí. Chudoba může přispívat k sociální izolaci.

Sociální oporu čerpají Romové především ze své rodiny. Dle zprávy Romská 

populace a zdraví (Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009) většina Romů i ve starém 

věku pociťuje dostatečnou sociální oporu. Někteří mají dokonce sociální více, než by 

sami chtěli. Nejvíce, přibližně třetina, je takových lidí ve věku 22-25 let. To svědčí o 

touze po větší individualitě v této věkové skupině.

4.2.10 Doprava

Zdravá doprava znamená méně aut a více veřejné dopravy, chůze a cyklistiky 

(Wilkinson a Marmot, 2003, s. 28-29). Cyklistika a chůze nezatěžuje životní prostředí a 

přispívá ke snížení obezity a rizika kardiovaskulárních onemocnění. Dostupná veřejná 

doprava vede k menšímu využívání automobilů, a tím ke snížení znečištění životního 

prostředí, které má negativní vliv na zdraví.

4.3 Opatření státu k podpoře rovnosti ve zdraví

Z předchozího textu jasně vyplývá, že rovnosti ve zdraví není možné dosáhnout 

pouze změnu ve zdravotnickém systému. Je nutná koordinovaná mezioborová 

spolupráce. Hlavní příčiny nerovnosti ve zdraví jsou v oblasti sociální. Existují 

mezinárodní evropské projekty na podporu rovnosti ve zdraví, kterých se účastní i 

Česká republika. Vláda ČR také schválila strategie na národní úrovni, které mají za cíl 

rovnost ve zdraví. Těmto dokumentům se budeme dále věnovat. Jsou v nich dobře 

zpracované cíle a navrhovaná opatření, ale v České republice zatím vázne uvádění 

opatření do praxe, evaluace efektivity projektů, mezioborová spolupráce a spolupráce 

celostátních institucí s regionálními a lokálními.

4.3.1 Mezinárodní evropské projekty na podporu rovnosti ve zdraví

Projekt "Crossing Bridges" (Janatová, Uličná, 2011) navazuje na projekty

"Closing the Gap" (2004-2007) a "DETERMINE" (2007-2010). Je financován z 2. 

akčního programu Společenství pro veřejné zdraví (DG SANCO). V České republice je 
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řešitelem Státní zdravotní ústav. Cílem projektu je prosadit a urychlit provádění 

přístupu "zdraví ve všech politikách" v členských státech EU. Tento přístup znamená, 

že vládní politiky a zákony mají projít hodnocením jejich vlivu na zdraví s cílem zlepšit 

zdraví a snížit nerovnosti ve zdraví za využití znalostí o sociálních determinantách 

zdraví.

Projekt „Equity Action“ (Janatová, Uličná, 2011) v rámci společné akce 

Evropské komise a institucí z 19 evropských zemí (za ČR Státní zdravotní ústav) má 

pomoci zúčastněným státům vyvíjet nástroje, které umožní lépe řešit nerovnosti v 

oblasti zdraví. Hlavním cílem je vypracovat strategii, jak pomoci členským státům 

implementovat snižování nerovností ve zdraví ovlivněním sociálně-ekonomických 

determinant zdraví a vytvořit funkční mechanismy ke snižování nerovností v oblasti 

zdraví (i za pomoci prostředků ze strukturálních fondů EU) Projekt má přispět ke 

snižování nerovností v oblasti zdraví prostřednictvím rozvoje znalostí o této 

problematice, podpory zapojení zúčastněných zemí, regionů a dalších zúčastněných 

stran do řešení nerovností v oblasti zdraví, výměny zkušeností a vytvořením účinných 

opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví na evropské úrovni.

4.3.2 Boj proti sociálnímu vyloučení

„Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015“ (2011) je 

vládní dokument popisující současný stav v České republice a předkládá vizi stavu, 

kterého chce vláda dosáhnout v dlouhodobém (cca desetiletém) horizontu. 

Problematikou zdraví se zabývá kapitola „Sociální služby, rodina a zdraví“. Mezi hlavní 

problémy řadí nedostatečné služby předcházející vzniku a prohlubování 

sociopatologických jevů u rodin ohrožených sociálním vyloučením, převažující 

represivní složku (vysoké procento romských dětí v ústavní péči), nekoordinovanost 

lokálních sociálních služeb a nesjednocený postup subjektů pracujících s ohroženou 

rodinou.

4.3.3 Národní protidrogová politika

V platnosti je „Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018“ 

(Mravčík et al., 2013). Tato strategie zdůrazňuje princip integrace legálních a ilegálních 
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drog do jedné politiky. Byl vyhodnocen „Akční plán realizace strategie na období 2010-

2012“, který obsahoval 185 dílčích aktivit (59% z nich se podařilo splnit). Nejméně 

úspěšné byly oblasti léčba a sociální začleňování (38,7%) a oblast alkoholu a tabáku 

(25%).

4.3.4 Navrhovaná opatření k podpoře zdraví a rovnosti ve zdraví

Co se týká zdraví předškolních dětí, jsou nutná opatření na úrovni rodiny a na 

úrovni předškolního vzdělávání. Se sociokulturně znevýhodněnou rodinou by měl 

ideálně pracovat sociálně-zdravotní pracovník, který by z hlediska zdravotního měl být 

proškolen o kardiovaskulárních rizikových faktorech a závislostech. Mohl by pak 

v rodině identifikovat největší rizika v životním stylu rodiny a pracovat s nimi. Je 

žádoucí, aby se co nejvíce dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin účastnilo 

předškolního vzdělávání ve smíšeném kolektivu dětí, kde si mohou osvojit hygienické a 

sociální návyky a kde mohou být lépe identifikovány děti se speciálními potřebami. 

Toho je možné dosáhnout zavedením povinného předškolního vzdělávání, nebo 

finančními pobídkami pro sociokulturně znevýhodněné rodiny. Je také důležité, aby se 

děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin stravovaly kolektivně dle zásad zdravé 

výživy, které by si tím postupně osvojily. I zde je ovšem nutná určitá finanční pobídka.

Stát by měl také lépe využívat své možnosti v oblasti návykových látek a 

výživy. Opatření v těchto oblastech mohou mít okamžitý účinek, ale vhodná je 

koordinace s ostatními zeměmi Evropské unie. Uvedeme některé příklady. Zdražení 

cigaret sníží spotřebu cigaret nejvíce u dětí a lidí s nízkým socioekonomickým statusem. 

Výživu může zlepšit vyšší zdanění nezdravých potravin (např. nápojů s cukrem a 

uzenin) nebo zákaz tuků s vysokým obsahem trans mastných kyselin (zákaz platí např. 

v Dánsku a Rakousku, v ČR není ani povinnost uvádět obsah těchto zdraví škodlivých 

tuků na obalu).

Rovnost v přístupu ke zdraví, vzdělání, život bez vylučování a stigmatizace jsou 

podmínkou pro zlepšení situace romských dětí. Děti by jednou měli umět šance, které 

dostávají, smysluplně zúročit. 
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II PRAKTICKÁ ČÁST

5 Výzkum zaměřený na vzdělávání dětí ze socioklulturně

znevýhodněného prostředí v přípravných třídách základní školy 

v Praze 5.

Výzkum je zaměřený na děti předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí, které docházejí do přípravných tříd vybrané základní školy. Základní škola, 

kde se výzkum uskutečnil, vzdělává především žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami z důvodů lehkého mentálního postižení. Dále poskytuje speciální vzdělání 

žákům se středně těžkým postižením, žákům s PAS (autismus) případně kombinací 

postižení.

Uskutečněné šetření má přinést odpověď na otázku: Jak rodiče dětí využívají 

vzdělávací nabídky, kterou daná škola v Praze 5 poskytuje dětem předškolního věku ze 

socioklulturně znevýhodněného prostředí. Výzkum si stanovil parciální cíle ve čtyřech 

oblastech:

1. zájem rodičů o zařazení dětí do přípravné třídy,

2. pravidelnost docházky dětí do přípravné třídy, 

3. funkce asistenta pedagoga,

4. připravenost dítěte ke vstupu do základní školy (případová studie).

První část výzkumu bude sledovat počty dětí, které do školy docházeli v průběhu celé 

historie vybrané školy. Výzkum se zaměřil na to, jaký vývoj následoval po zřízení 

přípravné třídy v rámci dané školy, jak se tento fakt odrazil v počtech přijímaných žáků, 

zda byla v přípravné třídě zřízena funkce asistenta pedagoga.

V druhé části se šetření soustředilo na to, jak rodiče využívali možnosti vzdělávání 

svých dětí v přípravné třídě ve školním roce 2012/2013. Docházka byla sledována ve 

dvou přípravných třídách. Posuzovala se docházka dětí při začlenění plánovaných akcí 

pro školní rok 2012/2013.



64

Třetí šetření se zabývalo působením asistenta pedagoga a jeho vlivem na rodiče. 

Asistentka pedagoga vybrané školy odpovídala na 14 otázek, které byly položeny 

asistentům pedagoga v rámci celorepublikového šetření Výzkumný projekt 

(BARTOŇOVÁ, 2009, s. 127). 

Čtvrtou částí je případová studie dítěte, které navštěvovalo přípravnou třídu ve 

školním roce 2010/2011, rozbor pozorování při zápisu do základní školy ze dne 25. 

února 2011. Součástí případové studie je částečně upravený přepis volného rozhovoru 

s matkou sledovaného dítěte o rodinném prostředí, který se uskutečnil v roce 2013.

5.1 Zájem rodičů o umístění dětí v přípravné třídě 

Problém: Projevilo se zřízení přípravných tříd na zvyšování celkového počtu žáků

školy?

Cíl: Zjistit, zda se po zřízení první přípravné třídy ve sledované škole plynule zvyšovaly 

počty přijímaných dětí do přípravných tříd v dalších letech.

H1 Po zřízení první přípravné třídy se počty přijímaných dětí pomalu a 

plynule zvyšovaly. 

5.2 Pravidelná docházka dětí do přípravné třídy ve školním roce 2012/2013

Problém: Existuje souvislost mezi denním programem a docházkou dětí do 

přípravných tříd?

Cíl: Zjistit, zda zařazení společných akcí zvýší aktuální docházku do přípravné třídy.

H2.1 Zařazení společných aktivit docházku ovlivní, docházka se v těchto 

dnech zvýší.

H2.2 Absence dětí za sledovanou dobu školního roku 2012/2013 bude 30%     

a v době společných akcí se zvýší nejméně o 10%.

5.3 Funkce asistenta pedagoga
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Problém: Zřízení funkce asistenta pedagoga podporuje komunikaci s rodiči dětí 

z přípravné třídy.

Cíl: Srovnání výsledků výzkumu Výzkumný projekt 2000-2002, který se týkal 

opodstatnění asistenta pedagoga při edukaci žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí a přínosu asistenta pedagoga při práci v konkrétní přípravné třídě.

H3 Přínos asistenta pedagoga ze širšího výzkumu (Výzkumné šetření 2000-

2002) bude srovnatelný s postojem pedagogického asistenta z dané přípravné 

třídy.

5.4 Připravenost dítěte ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ke vstupu 

do základní školy.

Problém: Zraková vada znevýhodňuje chlapce při zápisu do základní školy.

Cíl: Zjistit, zda zraková vada chlapce povede k odkladu školní docházky.

H5 Vada se při zápisu projeví, ale nebude natolik závažná, aby chlapec nebyl 

přijatý do základní školy.
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6 Použité metody výzkumného pedagogického šetření v základní 

škole v Praze 5

Ve výzkumu, který zjišťoval, jak rodiče dětí ze socioklulturně znevýhodněného 

prostředí využívají vzdělávací nabídky základní školy v Praze 5, byly uplatněny 

kombinované výzkumné metody. Při získávání údajů z listinných materiálů byly 

použity kvantitativní metody, které byly dále zpracovány do tabulek a grafů (výzkumná 

část 1. a 2.), další část výzkumu měla převládající kvalitativní charakter (část 3. a 4.).

Použité metody akčního pedagogického výzkumu:

1. kvantitativní metoda: sběr dat z kroniky, výročních zpráv (1946/1947 –

2011/2012) a jejich analýza

2. kvantitativní metoda: sběr dat z třídních knih, údaje z ročního plánu 

školních akcí (2012/2013) a jejich analýzy

3. dotazníkové šetření: analýza a srovnání 14 otázek pro asistentku 

pedagoga (podle celorepublikového dotazníkového šetření Výzkumný 

projekt 2000-2002) s výsledky celorepublikového šetření

4. případová studie chlapce: pozorování při zápisu do základní školy 

uskutečněném v roce 2011, nestrukturovaný rozhovor s matkou dítěte, 

který se uskutečnil v roce 2013

Realizovat se bude v městském terénu, místně v Praze 5, na detašovaném pracovišti 

dvou přízemních budov školy, které jsou umístěny ve vilové čtvrti v blízkosti lesoparku. 

V jedné budově jsou zřízeny dvě třídy prvního stupně, a jedna třída přípravná. V druhé 

budově je druhá přípravná třída, tělocvična a třída speciální.

Zdrojem výzkumu jsou záznamy z třídních knih, plán společných plánovaných akcí, 

třídní vzdělávací plány.
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7 Průběh a hodnocení výzkumného šetření 

Ve výzkumu jsem se zaměřila na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, které 

se vzdělávají v přípravné třídě základní školy v Praze 5. 

Základní škola, ve které výzkum proběhl, má v daném regionu dlouholetou tradici. 

Velké procento žáků školy jsou romské děti, které v Praze 5 žijí.

7.1 Analýza a interpretace vlivu zřízení přípravné třídy na stavy žáků 

sledované základní školy za období 1992 – 2013

Situace školy v období socialistického školství

Sledovaná škola má dlouhou historii. Historie speciální školy na území 

Smíchova sahá do prvního poválečného roku, kdy vznikla Pomocná škola pro mentálně 

retardované děti školního věku. Z původní III. Obecné školy chlapecké Na Mrázovce se 

osamostatnily dva ročníky na základě výnosu Zemské školní rady v Praze, č. II.A-746 

ai 1945, pomocná škola byla zřízena městskou školní radou (č. j. 21.139-VI-45) 

(kronika školy, 1945-1953). 

Od školního roku 1948/49 se změnil název školy na zvláštní školu na základě Zákona   

o jednotném školství (95/48 Sb.), škola fungovala pro žáky vyžadující zvláštní péči. 

Tento název měla škola až do školního roku 2002/2003, kdy se v názvu objevilo slovo 

speciální, protože se škola sloučila se základní školou speciální a název školy převzala.
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Graf 1: Graf znázorňuje počty žáků sledované školy v období školních let 1946/47 

– 1988/89 (přehled údajů viz tab. 5, příloha 1)

Na křivce grafu 1 jsou patrné výkyvy v počtu přijímaných dětí, tendence má vzestupný 

charakter. V roce 1958/59 se ve škole vzdělávalo 127 žáků, pak nastává úbytek žáků na 

111, tyto výkyvy souvisely s prostorovými podmínkami školy. Podobná situace se 

opakovala v letech 1972/73, kdy škola přišla o jedno detašované pracoviště, vzhledem 

k jeho nevhodným hygienickým podmínkám. 

Nejvyšší počet žáků, celkem 150, škola měla ve školním roce 1983/84, do školy byly 

v předcházejícím období ve velké míře přeřazováni žáci ze základních škol. 

V následujících čtyřech letech až do školního roku 1987/88 se počty žáků výrazně 

snížily až na počet 50 žáků. Jedním z důvodů byla ztráta části budovy a slabší 

zastoupení dětí nastupujících do prvních ročníků.
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Situace ve škole po roce 1989

Graf 2: Graf znázorňuje počty žáků sledované školy v období školních let 1989/90 

– 2011/12 (viz tab. 6, příloha 2)

Počty dětí s menšími výkyvy mírně narůstaly až do školního roku 2003/04 (graf 2). 

Následně došlo ke sloučení se školou, která se v regionu také zabývala vzděláváním 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a došlo ke skokovému nárůstu na 125 žáků 

ve školním roce 2003/04. V následujícím období počty přijímaných žáků kolísají, je to 

způsobeno převážně migrací rodin. Od školního roku 2005/06 nesla škola název 

základní a praktická. Od školního roku 2012/13 má škola oficiální název základní škola.

Zřízení přípravné třídy

Ve školním roce 1992/93 ve škole probíhalo pokusné ověřování zaměřené na 

vzdělávání dětí předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Byla 

zřízena jedna přípravná třída. Škola si vyměňovala poznatky s ostravskou školou 

Přemysla Pittera. Počty přihlašovaných dětí se postupně zvyšovaly (viz graf 3). 
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Graf 3: Graf znázorňuje počty dětí z přípravných tříd v období školních let 

1992/93 – 2012/13. Součástí grafu je údaj o počtech pedagogických asistentů (viz 

tabulka č. 3) 

Tabulka č. 3

šk. rok
poč. p. 
tříd

poč. dětí poč. uč. ped. as.

1992/93 1 9 1 0

1993/94 1 9 1 0

1994/95 1 10 1 0

1995/96 1 12 1 0

1996/97 2 18 2 0

1997/98 1 11 1 0

1998/99 1 14 1 0

1999/00 1 12 1 0

2000/01 2 20 2 1

2001/02 2 18 2 1

2002/03 2 26 2 1

2003/04 1 15 1 1

2004/05 1 11 1 1

2005/06 2 17 2 1

2006/07 2 16 2 1

2007/08 1 12 1 0

2008/09 1 12 1 1

2009/10 1 15 1 1
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2010/11 2 23 2 2

2011/12 1 12 1 3

2012/13 2 18 2 2

Nejvíce dětí se do přípravných tříd přihlásilo ve školním roce 2002/03, v té době byly 

otevřeny dvě přípravné třídy a s dětmi kromě učitelek pracovaly dvě pedagogické 

asistentky. Sloučení škol nemělo na počty dětí v přípravných třídách vliv, protože škola, 

které se sloučení týkalo, přípravné třídy neměla. Výkyvy v počtu přihlášených dětí jsou 

způsobeny převážně migrací rodin.

V následujícím období docházka žáků v rámci celé školy kolísá, má mírně sestupný 

trend. To odpovídá současným snahám o inkluzivní vzdělávání dětí ze sociokluturně 

znevýhodněného prostředí v běžných základních školách. Počet dětí navštěvující 

přípravnou třídu se pohybuje v rozmezí 11 – 23 dětí.  

Ze získaných údajů lze říci, že se počty dětí z přípravných tříd od školního roku  

2007/08 podílejí větší měrou na celkovém počtu žáků školy (viz graf 4). 
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Dosažení cíle a potvrzení hypotézy první části výzkumného šetření

Cílem výzkumného šetření bylo ověřit, zda se v dané škole po zřízení přípravných tříd 

plynule zvyšovaly počty dětí v přípravných třídách.

Ze získaných údajů se potvrdil nárůst dětí v nově zřízené přípravné třídě po dobu čtyř 

let. 

Největší vliv na počty žáků celé školy má období po roce 2006, kdy se počty žáků 

snižují, zatímco počty dětí v přípravných třídách zůstávají přibližně stejné.

7.2 Analýza a interpretace průběhu docházky dětí ze dvou přípravných tříd ve 

školním roce 2012/2013

Ve školním roce 1012/ 2013 byly otevřeny dvě přípravné třídy, na začátku školního 

roku se do jedné přípravné třídy (dále PT I) přihlásilo 8 dětí, do druhé přípravné třídy 

(dále PT II) bylo zapsáno 10 dětí. Vzdělávání se uskutečnilo podle vzdělávacího 

programu pro přípravnou třídu, který je součástí vzdělávacího programu sledované 

školy. 

Pro sledovaný školní rok byl vypracován tematický plán pro každou přípravnou třídu. 

Do plánu byly začleněny společné akce (společně pro 1. stupeň školy, přípravné třídy     

a jednu třídu speciální). Výzkumné šetření se týkalo přípravné třídy I a jejího třídního 

plánu na školní rok 2012/13, docházka je sledovaná v obou přípravných třídách.

Plán akcí pro školní rok 2012/2013 vřazených do ročního plánu sledovaných tříd 

Většina plánovaných akcí koresponduje s třídním plánem (dále plánem) přípravné třídy 

PT I a navazuje a rozšiřuje na činnosti v tematických blocích.

1) Loučení s létem – téma v plánu: loučíme se s létem

2) Tři návštěvy v ZOO se integrují do témat v plánu:

 domácí a hospodářská zvířata

 lesní a volně žijící zvířata

 exotická zvířata
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3) Vánoční besídka – tematický blok: těšíme se spolu na Vánoce a máme se rádi

4) Dopravní hřiště – téma: dopravní prostředky

5) Projektový den Velikonoce – blok chráníme přírodu, téma Velikonoce

6) Akce SEV lesy ČR:

 padající vločky – doplňuje téma my se zimy nebojíme

 ptáčci ve městě – doplňuje téma ptáci

 do lesa za stromy – doplňuje téma stromy a keře

 hrajeme si u vody a výlov – objevuje se v tématu potok, řeka, rybník

 hrajeme si na louce – objevuje se v tématu luční květiny a hmyz

Den otevřených dveří, workshop, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Čarodějné 

čarování, Den dětí a zahradní slavnost spojují tyto kompetence:

 činnostní a občanská – dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem

Využívají se interaktivní oblasti podle rámcového programu

 Dítě a jeho psychika: sebepojetí – aby si dítě uvědomilo příjemné prožitky –

lásku, soucítění, souznění, radost, spokojenost

 Dítě a ten druhý – aby dítě spolupracovalo s ostatními, dodržovalo dohodnutá 

pravidla

 Dítě a společnost – rozvíjení kulturně společenských postojů

7) Canisterapie – klíčové kompetence:

 Sociální a personální – uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá

   – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost

   – napodobuje modely prosociálního chování

Očekávané výstupy:
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 Dítě a ten druhý – učí se respektovat živého tvora 

                                       – učí se citlivosti a ohleduplnosti

 Dítě a jeho tělo – relaxuje, uvolňuje napětí (PAS)

 Dítě a jeho psychika – užívá hmatových vjemů a neverbálního vyjadřování 

(PAS)

8) Planetárium Praha: Anička a Nebešťánek

 Dítě a svět – mít povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a se světem, 

s planetou Zemí a vesmírem

9) Dentální hygiena: přednáška, 

 Dítě a jeho tělo – získává žádoucí návyky v osobní hygieně

10) Branný den – rozvíjí pocit sounáležitosti, zodpovědnosti

Průběh docházky a konaných společných akcí v prvním pololetí v přípravných 

třídách
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Graf 5: Na grafu je bodově znázorněna průměrná absence žáků za jednotlivé měsíce 

v prvním pololetí a jejich absence v době konání společných akcí třídy PT I a PT II. 

Jednotlivé akce jsou očíslovány. 

Chronologické uspořádání společných akcí za 1. pololetí školního roku 2012/13

1. Loučíme se s létem

2. ZOO

3. Canisterapie

4. Dopravní hřiště

5. Canisterapie

6. Výlov rybníka

7. Canisterapie

8. Canisterapie

9. Canisterapie

10. Anička a Nebešťánek 1. Část

11. Den otevřených dveří

Přípravná třída I; 2

Přípravná třída II; 3
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12. Canisterapie

13. Dentální hygiena

14. Workshop

15. Canisterapie

16. Mikulášská nadílka

17. Mikulášská nadílka mimo školu

18. Canisterapie

19. Vánoční besídka

20. Canisterapie

21. Canisterapie

22. Padající vločky

Z grafu (graf 5) je patrné, že absence dětí značně kolísá a je poměrně vysoká. 

Akce, které se děti z PT I zúčastnily v největším počtu, byla akce 2 – návštěva v ZOO, 

přičemž jejich průměrná absence za měsíc říjen byla nejnižší za celé pololetí (chybělo 

v průměru 2,4 žáka).

Děti z PT II vykazují celkově o něco vyšší absenci oproti dětem z PT I. Nejnižší absenci 

měli také v měsíci říjnu (chyběl v průměru 3,1žák), nejvíce dětí se zúčastnilo akce na 

dopravním hřišti. 

Nejvíce dětí z PT II chybělo na canisterapii, chybělo 8 dětí. Nejvyšší absence byla 

v měsících listopad a prosinec, kdy shodně chybělo průměrně 4,3 dětí.

Nejméně dětí z PT II se účastnilo na akcích canisterapie. Canisterapie probíhala vždy 

v pátek. Nejvyšší absenci vykazoval měsíc leden, kdy chybělo v průměru 5,5 žáků.

Chronologické uspořádání společných akcí za 2. pololetí školního roku 2012/13

23. Ptáčci ve městě

24. ZOO

25. ZOO
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26. Velikonoce

27. Luční květiny a hmyz

28. Čarodějné čarování

29. Stromy a keře

30. Anička a Nebešťánek 2. Část

31. Zahradní slavnost

32. Branný den

Graf 6: Na grafu je bodově znázorněna průměrná absence žáků za jednotlivé měsíce 

v druhém pololetí a jejich absence v době konání společných akcí třídy PT I a PT II. 

Jednotlivé akce jsou očíslovány, třídní projekt PT I je označen písmenem A. 

Ve druhém pololetí v PT I nejvíce dětí do školy přišlo v květnu (1,8 dětí průměrně na 

měsíc), nejméně dětí přišlo v měsíci v měsíci únoru, dubnu a červnu (chybělo shodně 

3,8 žáků). Nejnavštěvovanější akce, ve kterých chyběli 2 žáci, byly akce s Lesy ČR. 
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Nejvíce žáků z PT II přišlo v měsíci únoru (v průměru chybělo 3,8 žáků), absence 

v ostatních byla velká, nejvyšší v měsíci v březnu a červnu (chybělo průměrně 5 žáků). 

Nejvíce dětí přišlo na Čarodějné čarování (chyběl jeden žák) a nejméně do ZOO 

(chybělo 8 žáků). 

Docházka dětí během třídního projektu v přípravné třídě I

Třídní projekt Dobrodružství cesty kolem světa (O víle Voničce) probíhal v přípravné 

třídě I. Z grafu 7 vyplývá, že absence ve třídě dětí, kde se projekt uskutečnil, byla 

výrazně menší. Nelze však vyloučit, že děti z druhé třídy PT II v té době nebyly 

nemocné. Z porovnání docházky přesto lze usuzovat, že děti z PT I v době projektu 

chtěly přijít do školy, dětem v PT II takový motiv chyběl. 

Projekt probíhal v bloku po dobu dvou týdnů. Tematicky vycházel z ročního plánu 

třídy, při realizaci se opíral o zkušenosti dětí z praktického života, byl zaměřen na 

rozvoj smyslového vnímání. Dětem poskytl intenzivní prožitky (příloha 3).

Graf 7: Docházka dětí do PT I a PT II v době projektu O víle Voničce.

Absence dětí během celého školního roku ve třídě PT I a PT II
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Průměrná absence dětí byla získána výpočtem ze shromážděných údajů (viz tab. 4)

Docházka dětí do přípravné třídy I

Z výsledků vyplývá, že průměrná absence dětí v PT I během celého roku tvořila při 

běžné výuce přibližně 41%, tzn., že každé dítě absolvovalo průměrně 59%výuky.

Absence při akcích školy byla o procento vyšší, na akcích chybělo přibližně 42%dětí.

Přípravná třída I

Prům. počet 
zapsaných

Prům. počet 
chybějících

Podíl 
chybějících

Běžná výuka 8,12 3,30 40,68%

Akce 8,41 3,50 41,64%

Přípravná třída II

Prům. počet 
zapsaných

Prům. počet 
chybějících

Podíl 
chybějících

Běžná výuka 9,58 4,62 48,25%

Akce 8,69 4,28 49,28%

Tabulka 4

Docházka do přípravné třídy II

Průměrná absence dětí z PT II za celý školní rok byla přibližně 48%, tzn., že 

v přípravné třídě strávily pouhou polovinu školního roku. Údaje u akcí jsou ještě horší, 

na akce nepřišlo 49% dětí. 

Dosažení stanoveného cíle a potvrzení hypotéz druhé části výzkumu

Z výsledků šetření vyplývá, že zařazení společných akcí do programu přípravných tříd 

docházku ve školním roce 2012/13 nezvýšilo. Údaje částečně ovlivnilo zařazení 

canisterapie na poslední den v týdnu, kdy v přípravných třídách bývá nízká docházka. 

Tato činnost děti dostatečně nemotivovala, aby do školy přišly. 

Nepotvrdil se předpoklad, že absence v daném roce bude 35%. Absence dětí byla 

v přípravné třídě I o 6%vyšší než jsem předpokládala, v přípravné třídě II dokonce        

o 13% oproti předpokládané roční absenci v docházce dětí.
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Z analýzy získaných údajů vyplývá, že docházka v jednotlivých třídách je rozdílná, děti 

z PT I docházeli do školy častěji než děti z PT II.

Ukázalo se také, že děti z PT I se rády zúčastňují na akcích, které pořádají Lesy ČR, 

děti z PT II preferují akci na dopravním hřišti.

Třídní projekt PT I měl na docházku dětí pozitivní účinek. Bude dobré využít podobné 

typy projektů v další práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

7.3 Analýza a interpretace otázky, zda funkce asistenta pedagoga podporuje 

komunikaci s rodiči dětí z přípravných tříd v základní škole, kde šetření probíhalo

Pedagogická asistentka zodpověděla 14 otázek. 

Tyto otázky byly položeny 97 asistentům pedagoga v rámci celorepublikového šetření. 

Otázky byly použité ve Výzkumném projektu při celorepublikovém šetření 

v přípravných třídách. Do Výzkumného projektu byly přípravné třídy vybrané na 

základě databáze MŠMT. Bylo osloveno celkem 120 přípravných tříd, které byly 

zřízené při základních a praktických školách. (Bartoňová, 2009) Výběrový soubor 

tvořilo 97 asistentů pedagogů. Data byla získána pomocí dotazníku a doplněna 

nestandardizovaným rozhovorem k doplnění potřebných informací. Vyhodnocení 

kvantitativního výzkumu proběhlo statistickou procedurou prostřednictvím procedur 

základní deskriptivní statistiky. Otázky jsem využila ve svém výzkumném projektu.

Údaje o asistentovi pedagoga ve zkoumané přípravné třídě: 

 žena

 věk 40 let

 vyučená, dvouletý kurz pro romské asistenty 

Odpovědi pedagogické asistentky na 14 otázek a porovnání s výsledky Výzkumného 

projektu
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1) Funkce asistenta je: velmi prospěšná (odpověď shodná s 95,9% respondentů).

2) Přímý nadřízený asistenta pedagoga je: ředitel školy (odpověď shodná s 63,9% 

respondentů, 18,6% respondentů uvedlo zástupce ředitele, 17,5% třídního učitele).

3) Spolupráce s vedením školy: s vedením školy není moc často v kontaktu (odpověď 

shodná s 2,1% respondentů, kladný postoj uvedlo 96,9% respondentů, žádnou 

spolupráci 1% respondentů).

4) Hodnocení práce asistenta pedagogem: ano, práce je prospěšná (odpověď shodná 

s 92,8% respondentů, 6,2% respondentů není z hlediska postoje pedagoga o 

prospěšnosti svého působení přesvědčeno, žádný se necítí být přítěží, 1% respondentů 

se zdrželo odpovědi).

5) Práce asistenta ve škole: práce i mimo přípravnou třídu, například na 1. stupni

(odpověď shodná se 41,2% respondentů, 48,5% respondentů pracuje c rámci celé školy, 

23,7% respondentů je zaměřeno na práci v přípravné třídě).

6) Postoj ostatních pedagogů k asistentovi jako rovnocennému partnerovi: ano, cítí se 

být plně respektována (odpověď shodná s 59 % respondentů, 38,1% respondentů 

uvedlo, že záleží na individuálním pedagogovi, jak k asistentovi přistupuje, 1% 

respondentů se jako partner pedagoga necítí).

7) Podíl asistenta pedagoga na mimoškolních aktivitách: ano, baví ji to (odpověď 

shodná s 64,9% odpovědí respondentů, 29,9% se těchto mimoškolních aktivit účastní 

pouze v případě, že je o to některý z pedagogů požádá, 3,1% respondentů se akcí 

odmítá účastnit, 1% respondentů se k otázce nevyjádřilo vůbec).

8) Setkávání s ostatními asistenty: pravidelně (odpověď shodná s 45,4% respondentů, 

kteří se setkávají, aby si vyměnili zkušenosti, nejméně jednou se setkalo 53,6% 

respondentů, 1% respondentů setkávání považuje za zbytečné.

Okruh otázek k vytváření postojů asistenta pedagoga k žákům a jejich rodičům.

9) Přínos přítomnosti asistenta z hlediska spolupráce školy a rodičů: ano, spolupráce 

mezi rodinou a školou se zlepšila, díky vlivu asistenta pedagoga (odpověď shodná 



82

s 51,5% respondentů, 41,2% si myslí, že jejich přítomnost má částečný vliv, 6,2% se 

domnívá, že jejich přítomnost ve škole nemá na spolupráci rodiny a školy žádný vliv).

10) Rozdíl v komunikaci s rodinami podle etnika: není v tom rozdíl, záleží na konkrétní 

rodině (odpověď shodná s 94 % respondentů, nedělá rozdíly v komunikaci s romskými 

či neromskými rodinami, 5,2% respondent uvádí, že je pro ně snadnější komunikace 

s romskými rodinami, 1% respondentů neodpovědělo, nikdo s dotazovaných si nemyslí, 

že je snadnější komunikace s neromskými rodinami).

11) Možnosti práce asistenta s dětmi: pracuje se všemi dětmi (odpověď shodná s 64,9% 

respondentů, kteří uvedli, že se věnují všem dětem bez rozdílu, přičemž uplatňují 

individuální přístup, 25,8% respondentů se při edukaci více věnuje méně přizpůsobivým 

a problémovým, 9,3% respondentů uvádí, že je více motivuje práce s dětmi, u kterých je 

znatelná snaha dosáhnout lepších výkonů).

12) Vztah romských dětí k asistentovi pedagoga: velmi dobrý, důvěrný (odpověď 

shodná s 47%respondentů, jako oboustranně kladný vztah ho vnímá rovněž 47% 

respondentů, jako neutrální uvedlo svůj vztah k dětem 1% respondentů, 11 respondentů 

uvedlo, že děti k nim mají velmi dobrý vztah).

13) Přijímání asistenta romskými rodinami: záleží na konkrétní rodině (odpověď 

shodná s 41,2% respondentů, 47,4% dotázaných vychází s romskými rodinami velice 

dobře, 8,2% respondentů se s romskými rodinami nestýká a 3,1 % respondentů se 

zdrželo odpovědi).

14) Vliv asistenta pedagoga na zařazení dítěte do přípravné třídy: ano, má vliv

(odpověď shodná s 28,9% respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že jejich přítomnost 

v přípravné třídě při rozhodování rodičů sehrává důležitou roli, 47,4% respondentů se 

domnívá, že jejich přítomnost má na rozhodování rodičů částečný vliv, 21,6% si myslí, 

že jejich přítomnost ve třídě nijak rozhodování rodičů neovlivňuje, 2% respondentů 

neodpověděla).

Analýza odpovědí asistentky pedagoga zkoumané přípravné třídy, srovnání 

s celorepublikovými výsledky:
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 asistent pedagoga je žena, což odpovídá 86,6%  (muži jsou zastoupeni 13,4%)

 má nižší vzdělání (62% pedagogických asistentů má středoškolské vzdělání)

      je starší, než je většina pedagogických asistentů, kteří mají věkový průměr 26 –       

35 let

Ve většině případů se odpovědi pedagogické asistentky kryjí s nejvyšším procentuálním 

zastoupením odpovědí respondentů:

 funkce asistenta pedagoga je prospěšná (96%)

 přímý nadřízený je ředitel školy (64%)

 práce asistenta je prospěšná (93%)

 cítí se být plně respektována ostatními pedagogy (59%)

 věnuje se mimoškolním aktivitám a baví jí to (65%)

 spolupráce mezi rodinou a školou se zlepšila (52%)

 v komunikaci záleží na konkrétní rodině, příslušnost k etniku nerozhoduje (94%)

 pracuje se všemi dětmi, nedělá rozdíly, respektuje individuální potřeby dítěte

           65%)

 má velmi dobrý a důvěrný vztah s dětmi (47%)

Odpovědi, ve kterých asistentka pedagoga odpovídala jinak než většina respondentů:

 s vedením školy není často v kontaktu (2%) oproti 97% odpovědí respondentů,          

kteří uvedli výborné vztahy s vedením školy

 pracuje i mimo přípravnou třídu, například na 1. stupni (41%)

 pravidelně se setkává s ostatními asistenty pedagoga (45%)

 přijetí asistentky pedagoga záleží na konkrétní rodině dítěte (41%), oproti              

48%respondentům, kteří uvedli výborné vzájemné vztahy s rodinami dětí

 je přesvědčená, že její přítomnost v přípravné třídě má vliv na rodiče při 

rozhodování (29%), oproti 47%odpovědí respondentů, kteří uvádějí, že na rozhodování 

rodičů mají vliv částečný
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Asistentka nepovažuje spolupráci s vedením školy za častou, přípravné třídy jsou 

umístěné na detašovaném pracovišti, kde je ve vedoucí funkci zástupkyně ředitelky pro 

první stupeň základní školy. 

Naplnění cíle třetí části výzkumu a potvrzení předpokladu o významu pedagogického 

asistenta při komunikaci s rodiči žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Odpovědi pedagogické asistentky jsou v zásadě shodné s většinou odpovědí 

respondentů z výzkumného celorepublikového šetření. Potvrdil se tak předpoklad, že 

názory na funkci asistenta pedagoga respondentů z širšího výzkumu a asistentky 

pedagoga v dané škole budou srovnatelné.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že funkce pedagoga v přípravných třídách dané školy 

pozitivně ovlivňuje spolupráci školy a rodiny, stejně odpovědělo 52% respondentů 

celorepublikového výzkumu. Asistentka uvádí, že má dobrý a důvěrný vztah s dětmi, 

ovlivňuje rozhodování rodičů umístit své dítě do přípravné třídy, protože je s romskými 

rodinami denně v kontaktu. 

7.4 Případová studie chlapce ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

1) Osobní anamnéza chlapce

Chlapec se narodil v květnu 2005 v Praze, porodní váha byla 2400g, délka 46cm. 

Narodil se jako třetí dítě, přibližně rok po předchozím sourozenci – sestře.

Podle vyjádření matky těhotenství probíhalo bez problémů, porod se uskutečnil 

v řádném termínu a probíhal bez komplikací. 

Následný vývoj podle sdělení matky probíhal normálně, chlapec začal chodit přibližně 

v jednom roce věku, na první slova si matka nepamatuje. Chlapce v období okolo 

třetího a čtvrtého roku matka charakterizuje jako neustále mluvícího, stále se 

vyptávajícího.

Matka si stěžuje na stravování dítěte, jí pouze několik oblíbených jídel, toto přetrvává 

do školního období, odůvodňuje tím chlapcův menší vzrůst  
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2) Rodinná anamnéza

Chlapec žije v úplné rodině, rodiče jsou sezdáni, má tři vlastní sourozence. 

Při narození prvního dítěte – chlapce, bylo matce 18 let, otci 20 let, další dítě – děvče, 

se narodilo po dvou letech. Při porodu sledovaného chlapce bylo matce 23 a otci 25 let. 

Nejmladším sourozencem je děvče, které se narodilo čtyři roky po sledovaném chlapci. 

Celá rodina žije společně, do širší rodiny patří matka matky dítěte, méně rodina 

manžela.

Hereditární faktory: 

 otec 8 let diabetes, nejprve částečný nyní úplný invalidní důchod, kuřák od 16 

let, nyní asi 3 roky nekouří, alkohol nepije a nikdy nepil, údaje o členech jeho 

rodiny nezjištěny

 matka sledovaného chlapce je zdravá, ale v rodině matky již nikdo z prarodičů 

nežije, vyskytují se častá úmrtí na infarkt, dále se v rodině matky se objevila 

porucha štítné žlázy, mozková mrtvice, matka matky se léčila na embolii a 

prodělala rakovinu dělohy. Matka matky kouří od 17 let  jednu krabičku denně. 

Matka chlapce je také kuřačka, uvádí, že kouří 10-20 cigaret denně, alkohol 

nepije.

3) Diagnóza chlapce

Ze zprávy z funkčního vyšetření zraku v Centru zrakových vad v Motole 17. 2. 2011  

je diagnostikována výrazná diference ve vizu mezi OP a OL, stereopse (prostorové 

vidění) není navozena. Doporučena okluzní terapie,  chlapec má střídavě nosit okluzi na 

levém a pravém oku, častěji na pravém, aby se posilovalo slabší levé oko. Zpráva 

upozorňuje na nutnost provádět při okluzi drobnou zrakovou práci, např. navlékání, 

puzzle, mozaiky, drobné stavebnice. Okluzor se nemá nosit venku. Zpráva uvádí, že je 

nutné, vzhledem k věku chlapce (aktuální věk 5 roků a 8 měsíců) se na tato cvičení 

zaměřit, především v MŠ. Speciální cvičení jsou dohodnutá každý týden na ortoptickém 

pracovišti v Motole.

4) Psychologická vyšetření
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Doporučení k docházce do přípravné třídy 16. 11. 2009 vydalo SPC na žádost rodičů.

Chlapec docházel od 1. 9. 2009 do přípravné třídy školy na základě doporučení SPC, a to 

z důvodů eliminace problémů při nástupu k povinné školní docházce, které bylo vydáno na 

žádost rodičů dne 16. 11. 2009

Závěry orientačně psychologického vyšetření ve speciálně pedagogickém centru 

v Praze 5 ze dne 11. 4. 2011hodnotí výkony chlapce v grafomotorických dovednostech 

jako ovlivněné zrakovým omezením (okluzor). Ve verbálních zkouškách je chlapec 

hodnocen lépe, i když jsou patrné ne zcela rozvinuté a snížené předškolní znalosti a 

dovednosti. Bylo doporučeno vyhovět žádosti rodičů o odklad školní docházky 

vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění i celkové nezralosti a nepřipravenosti chlapce 

pro zahájení školní výuky. Současně bylo doporučeno po dobu odkladu školní docházky 

(OŠD) pokračovat v docházce do přípravného ročníku 

Doporučení k zahájení školní docházky do Základní školy praktické ze dne 3. 10.

2012 : chlapec je evidován od útlého věku u klinického psychologa, kdy byl vyšetřen na 

popud příslušného dětského lékaře pro suspektní opožďování celkového vývoje a pro 

výrazné poruchy chování. V té době byl nezvladatelný, divoký, agresivní. Při každé 

příležitosti kousal ostatní děti i dospělé. 

V průběhu doby se jeho chování postupně konsolidovalo, chlapec nyní vychází 

s ostatními dětmi přiměřeně. V době, kdy měl zahájit docházku do školy, mu byl 

poskytnut odklad školní docházky.

Má se rozhodnout, jaký typ školy by měl chlapec navštěvovat. Formální testy 

odpovídají mírně sníženým rozumovým schopnostem, úloha, která predikuje schopnost 

logického myšlení, případně i matematických schopností je v pásmu značného 

podprůměru. Chlapec nepochopil základní princip úspěšného řešení také proto, že není 

schopen se soustředit na zadání úkolu, přiměřeně reagovat na slovní sdělení. Při řešení 

postupuje nahodile, podstatu nechápe.  V úlohách odrážejících běžné životní situace 

jsou výsledky na vyšší úrovni. 

Chlapec je levostranný, má dominantní levou ruku i oko. Ostatní psychologické 

výsledky jsou mírně podprůměrné. 
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Podle vyjádření rodičů má chlapec nevyvážené chování, je třeba neustále kontrolovat i 

běžné životní úkony, je nesamostatný.

5) školní dokumentace

Žádost zákonného zástupce o přijetí do přípravné třídy z 1. 9. 2009

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do přípravné třídy se souhlasem 

zákonného zástupce dne 4. 1. 2010.

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2011/2012 ze dne 25. 2. 2011 

pro zrakovou vadu a částečnou nevyzrálost dítěte.

Žádost o přijetí do základní školy praktické dne 25. 2. 2011.

Rozhodnutí o zařazení žáka dnem 3. 9. 2012 do 1. ročníku základní školy praktické    

a vzdělávání podle příslušného školního vzdělávacího programu, na základě doporučení 

z psychologického vyšetření a se souhlasem zákonných zástupců.

Informovaný souhlas podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., na základě poskytnutých 

informací zákonní zástupci souhlasí se zařazením dítěte dne 21. 11. 2012

Dotazník pro potřeby školy, je součástí dokumentace:

1. Co vaše dítě dělá rádo, jaká je jeho oblíbená činnost doma? Odpověď chybí.

2. Co vaše dítě odmítá? Pokyny.

3. Jakým způsobem vyjadřuje vaše dítě nelibost (nesouhlas)? Nervózní.

4. Jak vaše dítě relaxuje? Při koukání na televizi.

5. Jak tráví volný čas? Fotbalem

6. Popište denní režim dítěte. Ráno vstane, nasnídá se a pak jde do parku.

7. Jí vaše dítě pravidelně? Ano.

8. Co mu chutná? Jí všecko.
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9. Jak vaše dítě odměňujete? Bez odpovědi.

10. Jak mu dáváte najevo váš nesouhlas, nelibost? Nepustím ho ven.

11. Jak reagujete v krizi? Vztekem.

12. Čím odvádíte pozornost? Bez odpovědi.

13. Pomáhá vám vaše dítě doma? Ano, pomáhá mi se vším.

14. Jak vaše dítě zvládá sebeobsluhu? Špatně, musím pomáhat.

15. Jak vaše dítě zvládá cestování v MHD? Dobře, ale musím ho držet za ruku.

16. Jsou nějaká specifika stravovacího režimu? Ne.

17. Jak bude dítě reagovat na průběžnou změnu prostředí při mimoškolních akcí?  

Dobře.

18. Čeho se vaše dítě bojí? Bez odpovědi.

19. Co dalšího důležitého bychom měli vědět? Je alergik a astmatik.

Průběh a výsledky pozorování chlapce při zápisu k povinné školní docházce 25. 1. 

2011

K zápisu k povinné školní docházce se dostavili oba rodiče se synem. Chlapci 

v den zápisu bylo 5 let a 8 měsíců. Chlapec docházel od 1. 9. 2009 do přípravné třídy 

školy na základě doporučení SPC, a to z důvodů eliminace problémů při nástupu 

k povinné školní docházce, které bylo vydáno na žádost rodičů.

Do školy vstoupila maminka se synem, otec hlídal nejmladší z dětí v kočárku na 

zahradě školy, další dva sourozenci, kteří navštěvují školu, byly ve školní družině. Přišli 

se na mladšího sourozence podívat, pozdravit se s ním i s maminkou, potom se opět 

vrátily k činnostem v družině. Chlapec byl pěkně oblečený, vešel s hlasitým pozdravem 

do třídy a zajímal se, co se bude dít dál. Maminku i chlapce přivítala budoucí učitelka 

první třídy, která ve stručnosti shrnula, čeho se bude zápis týkat. Chlapce posadila před 

žákovský stolek a sama si sedla naproti, maminka vše sledovala z místa vedle syna. 
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Učitelka měla připravený zápisový arch, kam v průběhu zápisu doplňovala hodnocení 

dítěte. Měla připraveno 15 úkolů, které průběžně hodnotila, přičemž plnění čtrnácti 

úkolů mělo zadání, jeden úkol si chlapec mohl zvolit (říkanka, básnička). 

 Rozdíly v párových obrázcích

Zadáním prvního úkolu bylo najít v šesti dvojicích obrázků rozdíly. Na prvním listu 

byly znázorněny známé konkrétní předměty: dům, třešně, hruška, rozdíly ve dvojici 

byly velmi zřetelné, proto chlapec nezaváhal a okamžitě odpovídal a ukazoval na 

obrázku, kde je to jinak. Na druhém archu byly dvojice parník, hodinky, muchomůrka, 

tady hoch chvíli váhal, protože u dvou posledních nenašel žádný rozdíl, obrázky byly 

totožné, po chvíli přemýšlení řekl, že obrázky jsou stejné. Paní učitelka chlapce 

pochválila, maminka se usmívala. 

 Rozdíly v párových tvarech

U druhého úkolu bylo stejné zadání, ale rozdíly se hledaly ve třech dvojicích 

abstraktních tvarů. Chlapec z předchozího úkolu věděl, že má hledat rozdíly, a i když 

tvary byly zdánlivě složité, velmi rychle se zorientoval a správně odhalil každý rozdíl 

ve dvojici.

 Ukryté tvary

V třetím úkolu se navazovalo na předcházející geometrické tvary, ale zadáním bylo najít 

část ukrytou v celku. V tomto úkolu chlapec chyboval ve dvou případech ze čtyř.

 Paměť na obrázky

Cílem čtvrtého úkolu bylo zjištění úrovně paměti, konkrétně vizuální paměti. Učitelka 

chlapce požádala, aby nemluvil, postupně mu ukázala pět kartiček s obrázkem (lampa, 

ryba, tužka, hruška, šálek), dvakrát se ujistila, že si kartičky zapamatoval. Pak otočením 

schovala obrázky, chlapec dostal pět kartiček se shodnými obrázky, každou kartičku 

přiřadil k té, o které si myslel, že je tam stejný motiv. Pro zpětnou kontrolu otočil ukryté 

obrázky - viděl, zda dvojice přiřadil správně. Tato činnost chlapce velice zaujala a s 

chutí a bezchybně úkol dokončil.
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 Paměť na řadu slov

Na diagnostiku paměti navazoval pátý úkol, tentokrát se jednalo o sluchovou analýzu a 

následné vybavení řady slov ve správném pořadí. Učitelka dvakrát zopakovala čtyři 

slova: kamna, ulice, stůl, hůl. Chlapec je bezchybně zopakoval.

 Zapamatování slov – vyhledávání obrázků

V šestém úkolu ukázala učitelka šest obrázků na kartičkách. Chlapec měl pojmenovat, 

co vidí, přičemž měl hledat co nejpřesnější výraz (např. konvička a ne konev). Po 

správném pojmenování učitelka obrázky otočila.  Pak vyzvala chlapce, aby ukázal, kde 

je např. konvička a on obrátil pro kontrolu kartičku. Obrázky vybírala v různém pořadí. 

Tento úkol chlapec splnil bezchybně.

 Koordinace ruky a oka při psaní 

Při sedmém úkolu si chlapec zahrál na řidiče a měl projet tři trasy a nebourat, tzn.: měl 

udržet stopu ve vymezené trase. Tento úkol byl pro chlapce náročnější, protože tužku 

držel v levé ruce a při psaní si částečně zakrýval trasu „jízdy“. Patrně měl i obtíže se 

zrakovým vnímáním, chlapec nosí brýle.  

 Vyhledávání obrázků, stejný tvar

Na dalším listu měl chlapec vyhledat a zakroužkovat všechny hvězdičky. Učitelka se 

přesvědčila, že hvězdičku pozná. Hoch v úkolu uspěl.

 Určování barev a tvarů

Při devátém úkolu šlo o třídění podle jednoho kritéria (tvar, barva). Na stolku byly dvě 

krabice, v jedné byly různobarevné geometrické tvary různé velikosti. Při prvním třídění 

bylo zadáním dát všechny trojúhelníky do prázdné krabice. Po splnění se vrátily tvary 

do krabice s tvary. Při druhém úkolu šlo o třídění podle barvy, do prázdné krabice měl 

dát všechny žluté tvary. Třídění chlapec zvládl velmi dobře.

 Kresba lidské postavy
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Kresba lidské postavy byla velmi nízké úrovně, s absencí detailů. Poměrně malý objekt 

se vznáší ve středu plochy. Nelze s jistotou identifikovat, zda nakreslil mužskou nebo 

ženskou postavu, v proporcích chybí krk, hlava přímo nasedá na obdélníkový trup, 

z něhož do stran trčí nitkovité paže s čárkovitým naznačením prstů, které jsou mimo 

konce končetin, nohy jsou výrazně nesouměrně veliké nepravidelné čtverce. V oblasti 

obličeje dominují velké oči s vyznačenými středy, je zde nos a ústa úsporně znázorněn 

pomocí dvou krátkých jednoduchých čar. Hlava je kulatá, bez uší a vlasů. 

 Vnímání časové posloupnosti

Dalším úkolem bylo seřazení čtyř obrázků podle časové posloupnosti tak, aby děj 

logicky navazoval. Zadání učitelky bylo jasné a stručné: „Prohlédni si obrázky a seřaď, 

co bylo nejdříve a co bylo potom.“ Při plnění úkolu si chlapec nebyl zcela jistý, 

projevila se také menší soustředěnost. V řešení jednou chyboval.

 Plošná orientace

Orientace v ploše na tabulce s písmenky chlapec nezvládl, když si měl vybrat pět tvarů 

písmen a dle pokynu je umístit na tabulku. Jistý si byl v jednom případě u umístění 

písmene na začátek prvního řádku. Tvary písmen nepoznal. Z pozorování bylo zřejmé, 

že chlapec s podobnou tabulkou ještě nepracoval, chyběla mu potřebná jistota 

s manipulací se samotným materiálem, také tvary písmen byly poměrně malé a chlapec 

na ně nebyl zvyklý.

 Prostorová orientace

Při úkolu na prostorovou orientaci na tabulce chlapec neuspěl, nezvládl ukázat, co je 

nad, pod, před a za. Z pozorování usuzuji, že chlapec neuspěl z důvodu neznalosti práce 

s tabulkou. Orientaci na tabulce využívá paní učitelka v první třídě k nácviku čtení a 

psaní, proto tento úkol zařadila. Domnívám se, že by chlapec uspěl, kdyby předváděl 

postavení sebe nebo hračky v prostoru.

 Výslovnost a paměť

Chlapec pohotově odpovídal na otázky, kde bydlí, vyjmenoval členy rodiny, co dělá 

rád. Byla zjištěna drobná vada výslovnosti u hlásky c a s.
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 Vnímání vlastního těla a nápodoba

Při plnění posledního úkolu chlapec na sobě ukazoval hlavní části těla, které poznal, 

správně určil levou a pravou stranu. Neuměl pojmenovat drobnější klouby, nerozlišil 

přesnějším pojmem části těla. Pak se paní učitelka postavila vedle chlapce tak, aby 

odstranila zrcadlový efekt, a dala čtyři pokyny typu: „Dej pravou ruku na levé ucho,…“ 

Chlapec dvě kritéria v jednom zadání plnil s obtížemi, jevil se již unavený.

Při zápisu měl chlapec brýle, pravé oko uhýbalo z osy pozorování, psací náčiní 

držel v levé ruce, komunikoval dobře ve větách, vyslovoval s drobnou chybou ve 

výslovnosti, navazoval oční kontakt, spolupracoval s paní učitelkou, při plnění úkolů se 

dokázal soustředit, pracoval podle pokynu i samostatně, nevyžadoval pomoc maminky, 

projevoval radost z pochvaly a úspěchu. Problém chlapci činila adaptace na práci 

s neznámým materiálem, koordinace oko-ruka, projevovala se vyšší unavitelnost při 

úkolech, které vyžadovaly zrakové vnímání. Celý zápis trval přibližně 30 minut. 

Většina zadaných úkolů při zápisu vyžadovala dobré zrakové vnímání, které se 

po delší zátěži ukázalo jako nedostatečné. Celý zápis byl připraven jako zátěžový test, 

při plnění úkolů se měly projevit slabiny dítěte, které by mu komplikovaly či 

znemožňovaly dobře zvládat školní práci v první třídě.

Opatření k nápravě zrakového vnímání v činnostech v přípravné třídě ve školním roce 

2111/2012

Žák má pomocí okluzoru posilovat oko, ale má dlouhodobě rozbité brýle, proto není 

možné cvičení provádět. Práce s žákem s brýlemi: při činnostech chlapec pracuje bez 

problémů. S okluzorem mu práce činí potíže: vybarvování obrázků -  činí mu obtíže 

detaily, při sledování stopy – nedokáže stopu sledovat ani tužkou ani prstem, stříhá 

s odchylkou 2-7mm od vyznačené limity, stavebnice – malé tvary mu činí potíže.

Pokroky v celkovém vývoji chlapce se projevily na kresbě postavy (září 2011) 

maminky. Chlapec již mamince nakreslil vlasy, uši, krk. Nakreslil jí šaty. Ve výtvarném 

výrazu stále přetrvávají niťovité ruce, které mají na konci znázorněny prsty. Ruce jsou 

napojeny s trupem, ale proporčně postava odpovídá skutečnosti. Postava je umístěna 

uprostřed na spodním okraji.  Na obrázek se chlapec pokusil podepsat, otočení tvaru 
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písmene K potvrzuje potřebu odkladu školní docházky. Kresba vypovídá o zaostávání 

ve vývoji oproti normě.

Nestrukturovaný rozhovor s matkou dítěte zaměřeným na rodinné prostředí

Rozhovor se uskutečnil ve školním v roce 2013. Z výpovědi matky vyplývá:               

Otci chlapce je nyní 31 let. Je vyučen, po vyučení nastoupil na nádraží Smíchov, kde 

pracoval na výhybkách, má odpracováno 8 let. Pro onemocnění cukrovkou pobíral 

částečný invalidní důchod, nyní pobírá plný invalidní důchod, to představuje částku 

9 000Kč. Další příjmem je doplatek na bydlení 4 500Kč, příspěvky na děti 1 800Kč.

Matce je 29 let. Je absolventkou zvláštní školy, nastoupila do učiliště, ale během 

prvního roku školu opustila. Bydlela se svou matkou a bratrem na sídlišti v Praze, 

s otcem se zná, ale nestýkají se. Matce matky je 46 let, pochází z obce Vyžné 

Ružbachy, ale na Slovensko rodina nikdy nejezdila. 

S manželem se znaly asi rok, než spolu začaly žít a matka přišla do jiného stavu. 

Protože měly pravidelný příjem, byli přijati do azylového domu v Praze Chodově. Tam 

se rodině líbilo, obývaly dvě místnosti s vlastním sociálním zařízením. Zúčastňovaly se 

komunitního života. Ředitel jim pomohl k získání bytu v Praze 5. V tomto bytě bydlí 

dosud. Je to byt o rozloze 34m2, původně se jednalo o byt obecní. 

Nyní v domě vzniklo bytové družstvo vlastníků, pro nedostatek prostředků rodina byt 

odkoupit nemůže. Na rodinu jsou vyvíjeny tlaky ze strany vlastníků, aby byt opustily. 

Rodině nabízejí byt v Chomutově. Měsíční nájemné za tento byt je 9 000Kč, za plyn a 

elektrickou energii zaplatí částku 3 000Kč. 

Matka je nyní současně zaměstnaná ve čtyřech smluvních zaměstnáních, většinou se 

jedná o úklid nebo vybalování zboží v obchodním centru. Příjem přesahuje 10 000Kč. 

Další příjem rodina nemá.

Na své děti je matka pyšná, zvlášť na nejstaršího syna, který hraje dobře fotbal. Trenér 

z Kladna chlapce vozí na tréninky. Fotbal začal hrát i mladší (sledovaný) syn. 
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Na otázky týkající se vzdělávání dětí matka uvedla, že sledovaného syna přihlásila do 

běžné mateřské školky, ale musela by platit 1 600Kč, což bylo drahé. Syna ve školce 

nechtěli, chlapec stále plakal, proto po 14 dnech do mateřské školy přestal docházet.

Matce vyhovoval přístup k dítěti v přípravné třídě ve sledované škole, zná pedagogy a 

prostředí, protože do školy sama docházela. Je spokojená s přístupem učitelek ve škole. 

Uvádí, že nebyla s chlapcem u zápisu do školy, zápisu se prý zúčastnil manžel. Chtěla 

by, aby asistent pedagoga byl spíš z majority, protože Romové jsou nevzdělaní, nic 

neumí, proto děti nemohou nic naučit. Kritizuje dnešní stav ve školství, školy se jmenují 

základní, učí se tam jiné předměty, probíhá příliš změn najednou. Sama nepovažuje 

absolvování zvláštní školy za něco, za co by se měla stydět, ale naopak se ve škole cítila 

dobře, a škola jí dobře vybavila na život. 

Svého syna přihlásila do praktické školy, protože si je jistá, že se mu budou učitelé 

věnovat, naučí se to, co bude potřebovat, bude se tam cítit dobře.

K zrakovému postižení uvádí, že syn cvičil v přípravné třídě, doma okluzor nechtěl, má 

jít na operaci, uvádí příklad dítěte kamarádky, které se operace příliš nepovedla, má 

proto z operace strach. Uvádí, že má pocit, že se lékaři jejímu synovi nevěnují tak, jak 

by měli.

Shrnutí kazuistiky chlapce za sociokulturně znevýhodněného prostředí

Životní styl matky a prostředí, ve kterém chlapec vyrůstá, se významně podílí na 

chlapcově prospívání. Chlapec se narodil s nižší porodní váhou (průměrná porodní 

hmotnost je 3300-3400g) a délkou (průměrná délka je 50cm). Je předpoklad, že se na 

tom podílelo kuřáctví matky. Je astmatik a alergik. Rodina obývá prostor 34 m2, na 

jednoho člena rodiny tak připadá 5,5 m2, takové prostředí negativně ovlivňuje zdravotní 

stav chlapce. U chlapce byla diagnostikována zraková vada poměrně pozdě (v šesti 

letech), patrně z důvodu zanedbání ze strany rodičů, doporučené terapii se dostatečně

nevěnovali, chlapec tak má sníženou kvalitu zrakového vnímání.

Rozvoj chlapce rodiče řešily přihlášením do přípravné třídy. Pro obtíže se 

zrakovým vnímáním a opožděným vývojem požádali o odklad školní docházky a 

následné pokračování v přípravné třídě. Pro malou samostatnost a přetrvávající obtíže 
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v koordinaci oko - ruka se rodiče rozhodli pro nástup chlapce do první třídy praktické 

školy. Rodičům vyhovuje, že se chlapec ve škole cítí dobře, že se zlepšilo jeho chování 

a učení ho baví.

Rodiče dokáží zajistit nejzákladnější potřeby dítěte, celkový příjem rodiny je 25 

000Kč , na bydlení vynaloží částku 12 000Kč, na ostatní výdaje jim tak zbývá 

13 000Kč, na jednoho člena rodiny je to okolo 2 100Kč.  

Strategií rodiny, především matky je snížit náklady, ve školním vzdělávání 

preferuje vzdělávání dětí v praktické škole, kterou považuje za dostatečně kvalitní, 

s dobrým přístupem k dětem a bez dalších nároků na pomůcky apod. Volný čas synů 

řeší přihlášením do fotbalového klubu, kde se o chlapce zdarma starají trenéři. Podporu 

má především starší syn, matka s fotbalem spojuje jeho budoucnost. 

Rodina je schopná plánovat život a řešit své problémy. Na státní podpoře je 

závislá částečně (příspěvek na bydlení), zásadní vliv má vzájemná spolupráce mezi 

manželi, kteří se společně podílí na řízení domácnosti i výchově dětí. Necítí se být 

znevýhodnění ani jako Romové ani jako vícečetná rodina. 

Dosažení stanoveného cíle a potvrzení hypotézy čtvrté části výzkumného úkolu

Z výsledků případové studie vyplývá, že chlapce zraková vada omezuje ve zrakovém 

vnímání.

K odkladu školní docházky došlo, ale zraková vada nebyla jediným důvodem 

k odkladu. 

Hypotéza se potvrdila v té části, že vada se při zápisu projeví, ale nebude bránit v přijetí 

do základní školy. Chlapec u zápisu v ostatních ukazatelích, podle mého názoru, obstál. 

Při rozhodování o odkladu povinné školní docházky byl rozhodující názor rodičů, 

především matky dítěte, která si přála docházku dítěte odložit. Z dalšího posuzování 

vývoje dítěte to bylo rozhodnutí správné, protože  chlapec neudělal velké pokroky ve 

vývoji ani v dalším roce docházky. 
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8 Závěr

Výzkumné šetření jsem uskutečnila se záměrem zjistit, jak rodiče dětí ze sociokulturně

znevýhodněného prostředí využívají vzdělávací nabídky, kterou jim nabízí základní 

škola v Praze 5. Výzkum jsem rozdělila na čtyři dílčí úkoly. Zodpovězení otázek 

z dílčích šetření mi poskytlo poměrně pravdivý pohled na problém postoje rodičů ke 

vzdělávání děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

Výzkum je platný pro danou školu, některé zjištěné údaje mohou mít obecnější 

charakter. 

Z šetření vyplývá, že rodiče využívají možnosti vzdělávání svých dětí předškolního 

věku před nástupem do základní školy v přípravných třídách. V jejich rozhodováních 

hraje důležitou roli asistent pedagoga, který zná jejich prostředí. Ne všichni rodiče si 

myslí, že je lepší, když asistent pedagoga je Rom (v mém výzkumu má tento názor 

matka zkoumaného chlapce), ale většina rodičů oceňuje, když se ve školním prostředí 

setká s příslušníkem svého etnika. Funkce asistenta pedagoga jim usnadňuje 

komunikaci se školou.

Rodiče neposílají své děti v dostatečné míře do přípravné třídy, absence dětí je tak 

vysoká, že nemůže vést k vytvoření žádoucího návyku pravidelné docházky. Postoje 

rodičů dostatečně nemotivuje snaha školy zařazovat do celoročního programu aktivity, 

které děti s rodiči většinou nemohou prožívat. 

Ve výzkumném šetření se v kazuistice potvrdilo, že rodiče dětí nedokáží včas řešit 

zdravotní problém dítěte. To se ve svém důsledku spolupodílí na odkladu školní 

docházky. Rodina dítěte rozhodujícím způsobem ovlivňuje školní dráhu dítěte.
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10 Přílohy

Příloha 1:

Tabulka č.5

Šk. Rok
poč. 
žáků

poč. tříd poč. uč. Šk. Rok
poč. 
žáků

poč. tříd poč. uč.

1946/47 56 4 5 1968/69 127 9 11

1947/48 72 5 6 1969/70 119 9 11

1948/49 71 5 6 1970/71 111 9 13

1949/50 72 5 6 1971/72 105 9 11

1950/51 92 6 7 1972/73 109 9 12

1951/52 97 7 10 1973/74 111 9 12

1952/53 94 7 9 1974/75 116 9 14

1953/54 110 8 10 1975/76 128 10 14

1954/55 102 7 7 1976/77 136 11 14

1955/56 110 7 11 1977/78 135 11 15

1956/57 120 8 11 1978/79 133 11 16

1957/58 126 8 10 1979/80 130 11 14

1958/59 127 8 10 1980/81 136 11 16

1959/60 124 8 10 1981/82 132 11 14

1960/61 123 9 10 1982/83 136 11 14

1961/62 111 9 11 1983/84 150 11 14

1962/63 120 9 11 1984/85 91 7 10

1963/64 120 9 11 1985/86 79 6 8

1964/65 126 8 12 1986/87 62 5 7

1965/66 128 8 11 1987/88 50 5 7

1966/67 129 9 11 1988/89 56 6 8

1967/68 133 9 11
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Příloha 2:

Tabulka č. 6

Šk. Rok
poč. 
žáků

poč. tříd poč. uč.

1989/90 74 6 9

1990/91 79 9 11

1991/92 83 9 11

1992/93 71 10 12

1993/94 83 11 13

1994/95 88 12 14

1995/96 90 10 12

1996/97 104 12 13

1997/98 90 10 11

1998/99 98 11 12

1999/00 92 10 11

2000/01 91 10 11

2001/02 90 10 13

2002/03 94 10 13

2003/04 125 14 21

2004/05 89 12 19

2005/06 93 11 18

2006/07 95 11 18

2007/08 69 8 13

2008/09 69 8 13

2009/10 81 8 13

2010/11 85 8 13

2011/12 68 7 12

2012/13 82 8 13
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Příloha 3:

Projekt: Dobrodružství cesty kolem světa

Charakteristika skupiny dětí: heterogenní skupina pěti až sedmiletých dětí 

navštěvujících přípravný ročník při základní škole praktické a speciální v Praze 5, dětí 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odkladem školní docházky.

Počet členů projektu: 7 – 14 dětí, jedna paní učitelka a jedna pedagogická asistentka.

Doba projektu: 9-10 dní.

Téma: téma cesty je motivováno pohádkovým příběhem o putování s vílou Voničkou. 

S touto kouzelnou imaginární postavičkou děti „ucítí“ a „uslyší“ všechny kontinenty 

planety Země. Své dojmy zviditelní pomocí výtvarných činností.

Jádro: rozvoj smyslového vnímání, především čichu, který při běžných činnostech 

v MŠ není příležitost hlouběji rozvíjet

Obecné cíle: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání v oblasti biologické, sociálně-

kulturní, environmentální, interpersonální a psychologické; osvojení hodnot a získání 

osobnostních postojů.

Dílčí cíle: projekt je koncipován tak, aby odpovídal výchovně vzdělávacím záměrům 

vzdělávacímu programu pro přípravnou třídu a třídnímu ročnímu plánu. 

Produkt projektu: výtvarné práce charakterizující jednotlivé světadíly a jejich společná 

instalace ve vestibulu školy spolu s aromatickými sáčky tak, aby děti mohly nechat 

hádat své rodiče 
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Pomůcky používané po celou dobu projektu: kulaté různobarevné koberečky (o 

poloměru 0,70m); mapa světa zhotovená žáky školy v průběhu předchozího 

jednodenního projektu na obdobné téma, kterého se předškoláci zúčastnili jako 

pozorovatelé; kartičky s obrázky rozličných zvířat, lidí, pamětihodností, předmětů apod. 

tematicky souvisejících s projektem; vhodná tkanina na voňavé sáčky, šicí pomůcky, 

barevné tkalouny; hedvábné šátky; CD přehrávač a sada CD s vhodnými hudebními i 

zvukovými ukázkami.

Místo konání projektu: třída přípravného ročníku a cvičná kuchyňka školy

Pohybová hra na začátku každého motivačního vyprávění příběhu O víle Voničce:

Je jeden vesmír kolem nás, v tom vesmíru velké pevné slunce, kolem slunce obíhá naše 

planeta Země, na Zemi město Praha, v Praze 5 je školička a v té školičce třída 

předškoláků.

Tak se děti hezky posaďte okolo mě – vyprávění začíná… 

1. den projektu 

(nejlépe pondělí)  8:00 - 9:30 hod.

Pomůcky pro 1. a 2. den projektu: kruhový koberec modré barvy, majoránka, brambory, 

prkénka na krájení, příborový nůž, formy ve tvaru srdíčka, kytičky apod., suroviny na 

přípravu bramborové polévky, ukázky lidové výšivky, bílé čtvrtky A4, tempery.

Putování s vílou Voničkou

Na školní zahradě vykvetly žluté pampelišky – z dálky to vypadalo, jako by někdo mávl 

kouzelným proutkem a vyčaroval barevný koberec. Ale netrvalo dlouho, a  žlutá barva 

květů  se někam poděla. Najednou jsou ze žlutých puntíků na louce bílé šimravé koule, 

plné seřazených semínek s malými bílými paraplíčky. Na copak asi čekají? No přece až 

zafouká! To se stane velké kouzlo a semínka  vítr nese výš a výš, až se nám v té dálce 

docela ztratí.
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Jedno semínko, které se právě vydalo do světa, však není samo, podívejte, na chmýří se 

zachytil vílí závoj a víla Vonička i se semínkem stoupá výš a výš. Copak asi z té výšky 

vidí? Pole, louky, řeky, taky zvířata a lidi. Zatím je nad pevninou, které říkáme Evropa. 

I z té výšky dobře slyší, že si lidé v Evropě rádi zpívají. A může také něco cítit z té výšky 

nad Evropou? To asi ucítí voňavé koření, které nějaká maminka právě suší do polévky 

(koření majoránky – děti si jej berou do ruky, prohlíží a vnímají jeho vůni).

Děti se přemístí do cvičné kuchyňky, kde paní asistentka připravila pomůcky a materiál 

k přípravě bramborové polévky. Děti ve dvojicích zkouší oškrábat brambory, 

kořenovou zeleninu a vše nakrájet na kostičky a dát do hrnce se studenou vodou. Každé 

dítě si z jedné velké brambory vyrobí dvě tiskátka, se kterými bude pokračovat v práci 

po svačině.

10:00-11:00h (lze uskutečnit i druhý den)

Část výtvarných činností:

Děti si na začátku práce připomenou putování s vílou Voničkou – co mohla víla slyšet 

při putování nad Evropou – poslech lidových písní z CD, společně si mohou i nějakou 

lidovou píseň zazpívat. Paní učitelka dětem vypráví o tom, jak si kdysi Evropané 

šikovně a krásně zdobili svoje oblečení barevnými výšivkami. Každý si vezme čtvrtku, 

do mističek se připraví temperové barvy, děti pomocí tiskátek z brambor střídají barvy a 

tvary v rytmickém uspořádání na celé ploše čtvrtky.

V čase, kdy děti výtvarně pracují, pedagogická asistentka dovaří bramborovou polévku. 

Po dokončení výtvarné akce a úklidu pomůcek děti společně stolují a pochutnávají si na 

majoránkou vonící polévce.

2. den projektu (8:00-9:30h) 

Druhý den slouží k vybavování a zpracovávání zážitků z předchozího dne; slouží také 

jako rezerva, pokud by nebylo možné zvládnout výtvarné činnosti hned první den, 

uskutečnily by se nyní. 
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Činnosti jsou situovány v prostoru kolem kulatého modrého koberce, jsou nabízeny 

jako činnosti dle vlastní volby, ale s danými pomůckami; některé děti si vezmou 

připravené šátky a zkouší si roli víly Voničky, děti s odkladem školní docházky mohou 

vybírat obrázky z nabídky, o kterých si myslí, že patří k Evropě, spolu s paní učitelkou 

třídí na ty, které do Evropy patří a  na ty, které tam nepatří, diskutují,  umisťují kartičky 

na modrý koberec, až je pokrytý obrázky. Na namalované mapě si společně ukazují, kde 

víla Vonička právě je; pak zafouká vítr, a vílu odnáší nad další kontinent – ale to už je 

vyprávění na zítra.

Děti se nasvačí a pak pokračují v běžném programu, např. si hrají na zahradě apod.

3. den projektu (pokračuje ve stejném časovém uspořádání, jako ve dnech 

předcházejících)

Pomůcky: mléko, kakaový prášek, cukr krupice; netoxické barvy na tělo.

Pohybová hra.

Děti si usednou okolo červeného koberce a paní učitelka pokračuje ve vyprávění 

příběhu o víle Voničce…

Vonička se právě vznáší nad Evropou, když tu náhle zaduje silný vítr  a nese Voničku 

dál na západ a nad moře. Pod Voničkou se rozprostře nekonečná vodní hladina. Víla 

moře vidí poprvé v životě. A co je to za příjemné zvuky? Poslouchejte děti(poslech CD 

s nahrávkou). Šumění vln vílu docela uspalo – až najednou…co je to za známou vůni? 

Vonička otevře oči 

a vidí, že se ocitla nad neznámou pevninou, vlastně vidí, že jsou to dvě pevniny jakoby 

spojené můstkem. A právě odtud se line ta vůně. Děti uhádnete, co to víle zavonělo?

(Děti si podávají krabičku s kakaem a říkají co se z kakaa vyrábí, do čeho ho maminka 

přidává.) Tak téhle pevnině začali lidé z Evropy říkat Amerika, nahoře je Severní 

Amerika a s ní je spojena Jižní Amerika; a právě tady začali původní obyvatelé –

indiáni, jak jim říkáme, vařit kakao. 

A my si dnes ke svačině také kakao uvaříme.

V kuchyňce si děti zkouší připravit s dopomocí vlažné kakao. Společně si na něm 

pochutnají při svačině.



110

Výtvarné činnosti (nebo 4. den projektu)

Děti s pomocí paní učitelky překryjí modrý koberec kobercem červeným, vybírají 

z nabídky kartičky s vhodnými (charakteristickými) obrázky. Mezi kartičkami jsou 

v nabídce také obrázky původních obyvatel ozdobených barevnými ornamenty na 

obličeji a na těle. Děti se mohou vyzdobit podobně pomocí prstových barev. Děti, 

kterým by to nebylo příjemné kreslí na látku či vybarvují indiánské mandaly. Výtvarné 

činnosti doplňují ukázky hudby domorodých kmenů a nahrávky zvuků přírody.

Tato část projektu může být přesunuta i na následující den, který je opět pojat jako 

časová rezerva a jako upamatování se na předchozí činnosti. Děti sledují, jak paní 

učitelka připravuje malé „čichací“ polštářky z látky a asistují při jejich plnění (sušená 

majoránka, kakao v jemném papírovém sáčku), pak je zavěsí na příslušný kontinent na 

naší mapě.

5. den projektu

Pomůcky: kostky ledu

Pohybová hra.

Děti si sesednou okolo bílého koberce a paní učitelka vypráví…

Víla Vonička už byla v Evropě, pak v Americe, a právě když se dostala na samý koneček 

Jižní Ameriky, tak zafoukal vítr a Voničku odnesl zase nad moře. Brrr, to je ale zima, 

v moři plují velké kusy ledu, tady asi všecičko musí zmrznout na kost. A pak se objevil 

ledový kontinent Antarktida, kopce  sněhu a ledu, a nad nimi  tančí tajemná polární 

záře.(Děti poslouchají nahrávky praskání ledovce, zvuky kytovců) Tady by semínku 

pampelišky nebylo dobře, tady se vílo nezastavuj a leť dál. 

Kam Voničku vír zavál? To se, milé děti, dozvíte zase v pondělí. Teď můžeme 

prozkoumat, co se děje, když kousek ledu dáme z ledničky do tepla. Pojďte, budeme 

pozorovat.

Děti se podělí o kostky ledu a společně pozorují, jak led taje.

Bílý koberec zakryje dva předchozí, na něj děti, které jsou s prací hotoví, pokládají 

vhodné obrázky z nabídky, ale není jich tak hodně, jako v Evropě a Americe. Všichni 

hledají na naší mapě světadíl Antarktidu. 

6. den projektu



111

Pomůcky: rostlinka eukalyptu v květináči, opracovaná dřevěná prkénka, barevná tuš.

Pohybová hra.

Děti se sejdou okolo oranžového koberce a příběh o víle Voničce pokračuje…

Víla Vonička už procestovala velký kus světa, tak- tak, že neumrzla v Antarktidě, a už jí 

to cestování zmáhá. Kouká dolů, kde by si tak mohla odpočinout. Á, hleďme, tady je 

další kontinent, je docela malý, ale je tu pěkně teplo. To je Austrálie, Voničko! Jé, tady 

něco voní úplně exoticky. To musím prozkoumat. A vonička letí níž, až dět, doletí 

k podobnému stromu, který jsem dnes ráno donesla do školičky. Jenže ty stejné 

v Austrálii jsou o hodně větší. Dokonce vyšší než stromy na naší zahradě. Pěkně si 

přivoňte, ať si zapamatujete, jak voní eukalyptus, někdy se mu také říká blahovičník –

snad, že je to blaho pro dýchání; především v zimě, když je v Austrálii naopak léto. My  

proto také Australany nazýváme Protinožci.

Po svačině děti vybírají kartičky k Austrálii, dávají je na vrchní oranžový koberec, 

hledají na naší mapě a poslouchají vyprávění o zvláštnostech tohoto kontinentu. Na 

připravená prkénka pomocí teček a čar vytvářejí ornamenty podobné těm, kterými zdobí 

domorodí obyvatelé svoje bumerangy. Poslouchají zvuky buše.

7. den projektu

Pomůcky: celá zrnka kávy, pásky kůže, lepidlo

Pohybová hra.

Děti si sednou okolo žlutého koberce a poslouchají, jaký kontinent je čeká, spolu 

s Voničkou, dnes…

V Austrálii se Voničce líbilo, tolik zajímavého tam viděla, ale musí dál. Tak jí vítr zanesl 

do Afriky, někdy se ji říká černý kontinent. Afrika je děti veliký světadíl. A představte si, 

že tu bylo doma něco, co mají lidé rádi na celém světě. Tedy dospělí, děti ne. Uhádnete, 

o čem mluvím, když vám dám přivonět? Napovíte víle Voničce? No ano, takhle voní 

káva, a takhle vypadá, než se rozemele. To, že je tak tmavá, způsobilo pražení kávy, tím 

dostává typickou chuť, pro kterou si ji oblíbili lidé na celém světě. Děti kávu pít 

nemohou, mají raději kakao původem z Ameriky, viďte, ale můžeme si připravit slavnost 

kávy jako domorodci v Africe. A také se stejně pěkně vyzdobit. To ale po svačině. A já si 

jdu uvařit lahodnou kávu.
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Přípravy na slavnost: děti nejdříve vybírají ze zbytku obrázků ty, které patří k Africe, na 

mužích i ženách domorodých kmenů si všímají různých ozdob. Kartičky s obrázky 

rozloží na žlutém koberci.

Děti se důkladně seznámí se zrnky kávy, vybírají pásky kůže. Pomocí lepidla přilepují 

na pásky různě uspořádaná zrnka kávy a dalším zdobením vytváří osobité šperky. 

Ozdobí se jimi a společně tančí na rytmické popěvky domorodých obyvatel Afriky 

(ukázky na CD). 

8. den projektu

Pomůcky: zelený a černý sypaný čaj, keramická hlína

Pohybová hra.

Dětem zůstal poslední, zelený koberec. Tuší, že je vyprávění u konce…

Víla Vonička se provoněla  skoro celým  světem – začala v Evropě majoránkou, pak se 

zamilovala do vůně kakaa v  Americe, přeletěla Antarktidu, ví jak zdravím voní 

blahovičník v Austrálii, jaká lahodná vůně se vznáší z čerstvě upražené kávy v Africe, 

ale už chce domů. Ještě tě čeká jeden kontinent, Voničko. Přivoň, si. Nápoj z této 

rostliny si připravují lidé na celém světě, dospělí i děti; když někoho škrábe v krku, tak 

si ho uvaří s citrónem a medem. Poznáte, co čem mluvím? Čich vám napoví. Ano, čaj je 

ten nejoblíbenější nápoj ze všech; 

a právě v Asii čaj začali lidé pít jako první. Dodnes, když k nim někdo přijde na 

návštěvu, připravují a pijí čaj s velkým obřadem. Je to také slavnost, slavnost plná klidu 

a harmonie. My se podíváme, jaké obrázky nám zůstaly a rozhodneme, zda patří do 

posledního kontinentu, do Asie.

Po svačině uvaří paní asistentka konvici čaje, nalije do misek a všichni si sedneme 

kolem navrstvených koberců a obřadně a v tichu pijeme čaj.

Výtvarné činnosti:

Z keramické hlíny se děti snaží zhotovit hrneček na čajovou slavnost, někteří si 

troufnou i na konvičku.

9. den projektu
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Paní učitelka došije zbývající sáčky, ty se naplní lístky blahovičníku, zrnky kávy a 

sypaným čajem. Děti si znovu prochází cestu kolem světa s vílou Voničkou, rozebírají  

a uklízejí naskládané koberce a připomínají si, co patří k jednotlivým kontinentům, 

hádají a přiřazují sáčky podle vůně, ukazují správný kontinent i na naší mapě světa, 

odpovídají na otázky, jak můžeme cestovat z kontinentu na kontinent, jakými 

prostředky, kam by se jednou chtěly podívat, co by je tam nejvíce zajímalo.

Projekt ukončíme instalací výtvarných prací ve vestibulu školy a zavěšením voňavých 

sáčků tak, aby děti mohly dávat uhádnout rodičům, co v které sáčku je. Povedené 

hrnečky nebo konvičky dáme vypálit.

Naplnění dílčích cílů: děti přiměřeně svým schopnostem zvládly

-v oblasti biologické vnímat a rozlišovat vůně, zvuky, chutě; koordinovat pohyby oko-

ruka, zacházet s různým výtvarným materiálem; stolovat; sladit pohyb s rytmem a 

hudbou

-v oblasti psychologické přiměřeně komunikovat a projev kultivovat, rozšířit si slovní 

zásobu, zlepšit vyjadřovací schopnosti; vlastní vydření ve výtvarné, pohybové, 

dramatické i hudební podobě; 

kultivaci smyslového vnímání; základy práce s informacemi;

poznávat sama sebe, vyjádřit dojmy a emoce; experimentovat, rozvíjet a kultivovat 

estetické vnímání, cítění a prožívání

-v interpersonální oblasti posílit prosociální postoje, respekt k odlišnosti druhých; posílit 

kooperativní dovednosti; dodržet pravidla chování

v sociálně-kulturní oblasti se seznámit se světem lidí v různých částech světa, s jejich 

kulturou, zvyklostmi, prostředím; projevit aktivně svůj postoj ke světu

-v environmentální oblasti si vytvořit povědomí o blízkém i širším přírodním a 

kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti a hodnotě; vytvořit si povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, planetou Zemí
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