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Úvod 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat velice diskutovaným a stále 

aktuálním tématem, konkrétně problematikou vzdělávání Romů. Romové jsou 

odnepaměti součástí naší společnosti, ale přesto naše soužití není bez rozdílů. 

Začleňování Romů do společnosti je současným problémem, který se bude jistě řešit 

ještě v dalších letech.  

Toto téma jsem si vybrala, jelikož mě velmi zajímá. A přesto, že jsem 

studentkou Pedagogické fakulty, o něm vím jen základní informace, což by v případě, 

že bych se ve své praxi s romskými žáky setkala, nebylo vhodné.  

V teoretické části bych se chtěla zabývat především historií Romů, jejich 

tradicemi, kulturou, rodinou a dětstvím, abych více pochopila odlišnosti, které mohou 

v chápání romské populace bránit. Další kapitoly se budou zabývat vzděláváním 

romských žáků, což je i tématem práce. Zaměřím se na základní odlišnosti a potřeby, 

které jsou pro vzdělávání těchto žáků nutné. 

Výzkumná část bude věnována práci v terénu. Vybrala jsem si konkrétní 

základní školu, na které budu výzkum realizovat a ověřovat hypotézy. Výzkum budu 

provádět formou rozhovorů a to jak s pedagogy dané školy, tak i s asistenty pedagogů, 

kteří na škole pracují. A dále vlastním pozorováním, při kterém si nejen ověřím 

hypotézy, ale i získám větší náhled na tuto problematiku. 

Poslední částí práce bude praktická část, která bude zaměřena na vytvoření 

pomůcky, tzv. informační brožury, která bude sloužit studentům Pedagogické fakulty a 

dalším zájemcům o tuto problematiku. Cílem informační brožury je v rámci získaných 

poznatků shrnout nejdůležitější problémy s romskými žáky, poskytnout vlastní 

doporučení a dále stěžejní literaturu a jiné zdroje pro dotvoření kompletního pohledu na 

dané téma. 
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1 Historie Romů 

1.1 Původ Romů a odchod z Indie 

Romové pochází z Indie. Řada pramenů uvádí, že Romové patřili k původnímu 

obyvatelstvu Indie, které bylo v 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l. podmaněno 

indoevropskými nájezdníky neboli Árijci.1 Jelikož se podmaněné obyvatelstvo 

nacházelo na vyšší kulturní úrovni než vítězné kmeny, musely původní obyvatele 

asimilovat, aby neohrozili jejich pozici vítězů.  A tak byla část původního obyvatelstva 

zabita v bojích, část zatlačena na jih a zbylé obyvatelstvo postupně arijanizovali, což 

trvalo několik staletí. Jako hlavní nástroj upevnění současné a budoucí moci Árijců bylo 

zavedení nového společenského systému, kde měli horní pozice. Tím byly položeny 

základy kastovního systému, který staví dodnes mezi jednotlivé skupiny lidí bariéry 

(Horváthová, 2002). 

Árijové, kteří patřili na vrchol systému, se původně dělili do 3 základních stavů 

neboli varen: na bráhmany, kam patřili kněží a učenci, kšatrije, zde byli bojovníci a 

vládci a poslední vašije, kam patřili obchodníci. Časem do systému začlenili ještě 

čtvrtou varnu, která se nazývala šúdra a patřili do ní řemeslníci a zemědělci a tedy i 

podrobené obyvatelstvo. Při šíření na jih a východ kontinentu objevovali Árijci další 

etnika a kmeny, které se stávaly okrajovou součásti kastovního systému (Horváthová, 

2002). 

K původním obyvatelům Indie patřilo i etnikum Domové, kteří jsou považování 

za příbuzné Romů. Historici se, na základě nálezů domských tvrzí v okolí města 

Górakhpuru na severovýchodě Indie, nebo města Domroon, domnívají, že měli Domové 

kdysi vlastní stát a tvořili samostatné etnikum. Stát ale zanikl a Domové se, stejně jako 

podrobené obyvatelstvo, stali nízkou kastou, což dokládá postavení těchto kast v Indii 

dodnes. Život a kultura dnešních indických Domů se velmi podobá kultuře a životu 

Romů. Věnují se řemeslům, jako jsou kovářství, košíkářství, výroba cihel, taneční a 

hudební produkce, akrobacie, obchod s dobytkem a různé druhy služeb, která se 

podobají romské tradici (Horváthová, 2002). 

                                                           
1
 Árijec, arijáh – tento termín označuje příslušníky dobyvatelských kmenů a až později se stává 

synonymem pro urozenost. 
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Jak uvádí Jana Horváthová v knize Kapitoly z dějin Romů: „ Existuje 

předpoklad, že Romové nikdy netvořili homogenní společenství. Jisté rozdíly mezi 

jednotlivými romskými skupinami se možná datují už v Indii; předkové Romů patrně 

příslušeli k řadě nejrůznějších domských kast a podkast. Každá z nich měla své 

specifické jméno, podle provozované profese, které bylo pro její členy bližší než 

obecnější označení Dom. “ (Horváthová, 2002, str. 7) Skupinový název Dom se změnil 

v evropských podmínkách na název Rom, což se vysvětluje tím, že indické cerebrální 

hlásky d, t, rh, dh, se mění u evropských Romů v r, v Arménii v l (Lomové) a 

v arabském prostředí v d (Domové). Z čehož vyplývá, že je slovo Rom, 

z etymologického hlediska, velmi staré. Navíc je to jejich vlastní název, tzv. 

autetnonymum (Horváthová, 2002). 

Proč Romové opustili území Indie, není dodnes příliš jasné. Mezi nejčastější 

hypotézy patří jejich monoprofesnost, hledání lepšího živobytí nebo chtěli uniknout 

před přísným kastovním systémem. K jejich migraci, která probíhala ve vlnách, došlo 

pravděpodobně mezi 3. – 10. stoletím n. l. a trvala několik staletí (Horváthová, 2002). 

Podle srovnávací lingvistiky můžeme usuzovat, jakými zeměmi Romové prošli a 

jak dlouho se v nich zdrželi, protože současná romština obsahuje slova, která jsou 

převzatá z třinácti různých jazyků. Delší období strávili na území dnešního Íránu, 

jelikož většina romských dialektů obsahuje slova perského původu, jako například zor = 

síla. Dále se Romové dostávají do Arménie, kde se někteří usadili natrvalo a jejichž 

potomci jsou současní arménští Lomové. S Armény se Romové setkávají už na území 

Byzantské říše, když utíkali Arméni před Osmany, tudíž některá slova vypůjčená 

z arménštiny můžeme připisovat i jejich vzájemným kontaktům mimo Arménii. Romské 

nářečí obsahuje i slova řeckého původu, což dokládá jejich pobyt v řecké jazykové 

části, k níž náležela i již zmíněná Byzantská říše (Horváthová, 2002). 

Úžinou Bospor nebo Dardanely a přes Balkán se Romové dostávají z Malé Asie 

do Evropy. Některé menší skupinky se stále oddělovaly od hlavního proudu a tak se 

položily základy jejich osidlování na západ od Indie. Lingvistické výzkumy romského 

nářečí ukazují, že se někteří Romové vraceli z Evropy zpátky do Asie nebo přicházeli 

do Afriky a část těchto migrantů v daných oblastech zůstala (Horváthová, 2002). 
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1.2 Romové v Čechách a jejich usazování 

Do Evropy Romové přišli v průběhu 14. století. Evropané je přivítali 

s neporozuměním, často také docházelo k zaměňování s jinými skupinami obyvatel, 

proto nejsou o jejich přítomnosti v některých oblastech žádné záznamy. Podle 

dochovaných záznamů se Romové vyskytovali na Krétě, Srbsku, Korfu, Peloponésu a 

Kypru. Například řeckému Epiru se říkalo „ malý Egypt“, což souviselo s romskou 

nečekaně velkou plodností a pravděpodobně proto byli Romové označováni jako 

Egypťané – v angličtině Gypsies nebo ve španělštině Gitanos (Horváthová, 2002). 

Během 14. století se Romové šířili do rumunského Valašska a do Čech a 

následně až do roku 1430 po celé západní Evropě, s výjimkou severských států. Jejich 

příchod do severní Evropy je popsán až v první polovině 16. století, objevují se ve 

Skotsku, Anglii a Walesu. Roku 1540 byly Romové vystěhování z Anglie do Norska a 

odtud pokračují do Finska a Estonska. Romové, kteří se usídlili v jižní Evropě, putují do 

Ruska a odtud na Sibiř (Horváthová, 2002). 

Do střední a západní Evropy se Romové dostávají v roce 1417. Tento rok je tedy 

rokem, kdy Romové přicházejí i do českých zemí. Jelikož jsou zde pro ně příznivější 

podmínky, přicházejí další Romové a jejich počet na našem území se zvyšuje. I přes 

některé kladné informace o tomto národu, svědčí většina zpráv proti nim. Lidé se jich 

obávali, jelikož žili v neustálém strachu z válek a nepřátel a proto docházelo k jejich 

vyhánění (Horváthová, 2002). 

Mnoho Romů se přidávalo k armádě během třicetileté války nebo se účastnili 

jako kati či špehové, ale i jako hudebníci a kováři. V tomto období se jimi nikdo 

nezaobíral a zprávy o nich jsou ojedinělé. K jejich pronásledování docházelo opět 

v druhé polovině 17. století. Za císaře Leopolda I. byli Romové prohlášeni roku 1697 za 

psance. Muži se mohli beztrestně vraždit a dětem a ženám se měly řezat uši a nosy a 

poté vyhostit ze země. Další patenty proti Romům byly vydávány i v 18. století. Karel 

VI. nařídil popravovat také ženy a jejich děti byly posílány na křesťanskou převýchovu. 

Přes to všechno se ale Romy z českých zemí nepodařilo vyhnat a ne všichni obyvatelé 

se k nim chovali podle nařízení, což dosvědčují i zápisy ze soudních výpovědí. I když se 
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živili občasnými pracemi u sedláků, patřili přesto k nejchudší vrstvě obyvatelstva 

(Šotolová, 2011). 

Změna poměrů nastává až za vlády Marie Terezie, která nařídila, aby byli cizí 

Romové při dopadení pouze vykázáni. Domácí Romové byli posíláni zpět do svých 

rodných domovů. K trestu smrti se přistupovalo až při třetím dopadení. Roku 1761 

vydala nařízení k jejich úplné asimilaci. V nařízení mimo jiné stálo, že Romové, kteří se 

usadí ve městě nebo na vesnici, nesmí používat romštinu a dále byl nařízen zákaz 

sňatků mezi sebou. Kruté nařízení bylo odebírání romských dětí rodičům ve věku dvou 

až čtyř let, které byly posílány na výchovu do rolnických rodin, přičemž jakýkoliv 

kontakt s nimi byl rodičům zakázán a tvrdě trestán. Při dovršení deseti let byly posílány 

do služby nebo se vyučily řemeslu. Dále opatření zakazovalo používat označení Cikán. 

Nazývat se měli jako Neubauer (Novosedlák) či Uj – Magyar (Nový Maďar), což 

souviselo se snahou  přeměnit je na rolníky (Šotolová, 2011). 

V této politice pokračoval i Josef II., který nařídil, že Romové musí dbát na 

školní docházku svých dětí. Dále navštěvovat kostely, dodržovat křesťanské svátky. 

Místní vrchnost jim měla poskytovat pozemky na stavbu jejich příbytků. Realizace 

tohoto nařízení ale ztroskotala na nechuti vydávat finanční prostředky na pozemky a 

stavby. Vstřícnější k nim byla církev, a proto se na jejich pozemcích Romové usazovali 

spíše než na panských. Právě církev měla dohlížet na školní docházku romských dětí, 

ale i na náležité církevní sňatky (Šotolová, 2011).  

Pro české země bylo přínosem zejména usazování Romů na Moravě, kde Josef 

II. rozhodl o usazení romských skupin v 18 moravských a 2 slezských obcích. Tato akce 

však neměla hlavní vliv na usazování romských obyvatel v pozdější době, které patří 

k podstatným událostem v historii Romů na našem území (Horváthová, 2002). 

V této době se začala formovat nedůvěra mezi romskou minoritou a majoritní 

společností. Romská komunita se naučila být soběstačná. Stala se pro ně domovem a 

místem, kde mohli najít ochranu, pomoc a lásku (Horváthová, 2002). 

Od druhé poloviny 19. století se zakládají na jižní a jihovýchodní Moravě 

početné romské osady. V této době se úspěšně někteří Romové začleňují mezi místní 
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obyvatele obcí, se kterými se snaží dobře vycházet. Sjednocení Romů s místními 

obyvateli dosáhla před druhou světovou válkou slibného stadia. Mnoho moravských 

Romů dosáhlo středoškolského vzdělání, výjimkou není ani vzdělání vysokoškolské.2 

Mimo usazených Romů se na Moravě pohybovali i Romové polokočovní, kteří 

v létě kočovali a v zimě se vraceli domů a dále Romové kočovní, kteří se na území 

Moravy dostali z Uher, a přezdívalo se jim olašský. Pro olašské Romy je typický 

kočovný způsob života. 

Integrace však neproběhla zadarmo. Romové za ni museli zaplatit daň v podobě 

asimilace. Jelikož jejich tolerování bylo podmíněno nařízením šlechty, aby upustili od 

svých etnických a kulturních zvyklostí a tradic. Romové, kteří se přizpůsobit chtěli, 

brzy poznali, že bude snazší se majoritní společnosti přizpůsobit, a tak došlo k častému 

zpřetrhání rodinných vazeb a styků (Horváthová, 2002). 

Odhadnout jaká část Romů se v této době zcela asimilovala, není snadné. Zřejmě 

to byli ti nejpřizpůsobivější a nejschopnější, kteří vyvolávali u majority sympatie a 

respekt. Ale i ti, kteří byli nejvíce motivováni k sociálnímu vzestupu. Dalo by se říci, že 

touto asimilací přišel romský národ o svou elitu (Říčan, 1998). 

  

                                                           
2
 Např. JUDr. Tomáš Holomek (1911 – 1988) 
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1.3 Romové v Československé republice 

Československá republika, stejně jako západoevropské země, řešila romskou 

otázku spíše ve smyslu, jak společnost před Romy chránit, než je začlenit. Po vzoru 

francouzského a bavorského zákona vznikl v Československé republice Zákon o 

potulných cikánech, který vyšel v roce 1927. Tento zákon č. 117 vznikal za 

nepříznivých podmínek, kdy došlo ke zveřejnění procesů, které se týkaly loupežných 

přepadení a vražd. I když z celkového počtu 158 podezřelých a zadržených osob, bylo 

jen 5 Romů vinných, se protiromská nálada šířila dál. Zákon se měl týkat jen kočovných 

Romů, jejichž způsob života byl pro společnost nepřijatelný a nesl s sebou řadu 

problémů jako již zmíněnou kriminalitu, která byla ale jen stěží identifikovatelná. 

Nakonec ale nepostihoval jen Romy kočovné, ale týkal se Romů všech (Horváthová, 

2002).  

Podle tohoto zákona se museli Romové, kteří byli starší 14 let, identifikovat 

cikánskými průkazkami, místo legitimací občanských, které obsahovaly mimo jiné i 

otisky prstů. Jelikož se Romové nechtěli smířit s oddělením od společnosti, průkazky 

úmyslně ztráceli. Kočovní Romové museli zase u sebe nosit kočovnické listy, do 

kterých zástupci obcí udělovali souhlas s pobytem na daném území. List měl platnost 

pouze jeden rok a byla v něm uvedena přesná trasa, po které se skupina Romů mohla 

pohybovat (Šotolová, 2011). 

 Do rekreačních oblastí, velkých a lázeňských měst měli však kočovní Romové 

vstup zakázán. Měli jim být odebírány dokonce i děti, s odůvodněním, že se o ně díky 

svému kočovnému způsobu života nedokážou postarat. Děti měly být dávány do 

výchovných ústavů nebo do jiných rodin. Jelikož se Romové nezdržovali na daném 

místě delší dobu, nebylo snadné toto nařízení kontrolovat. Dalším důvodem byl také 

neochota neromských rodin se o tyto děti starat. Přesto bylo několik romských děti 

svým rodičům navždy odebráno (Horváthová, 2002). 

V tomto období byly i snahy o zlepšení životních podmínek a vzdělanosti Romů. 

V hlavním městě Podkarpatské Rusi Užhorodu byla v roce 1926 postavena první 

cikánská škola. Dále se začalo vyučovat v Košicích, Levoči, Dobšiné a jiných školách, 

po vzoru školy v Užhorodu. Třídy měly, kromě vědomostí, poskytnout také jazykovou 



 
15 

 

přípravu. Další významnou událostí bylo založení Ligy pro kulturní povznesení Cikánů, 

která vznikla v roce 1930 v Košicích a byla později pojmenována jako Společnost pro 

studium a řešení cikánské otázky. Jenže pozitivní snahy a myšlenky překazila německá 

okupace. Byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava a ze Slovenska byl vytvořen 

samostatný stát. Zanikly tak i první cikánské školy (Šotolová, 2011). 

Začala se uplatňovat všechna protiromská opatření, která vznikla v Německu, 

kde vyšlo opatření lidu proti gaunerské populaci, do níž patřili i Romové (Horváthová, 

2002).  

1.4 Období druhé světové války 

Druhá světová válka je pro Romy nejkrutějším obdobím v jejich dějinách. 

Romové, stejně jako Židé, byli po nástupu Adolfa Hitlera k moci označeni za občany 

druhé třídy. V září 1935 Norimberské zákony prohlásily Židy a Romy za cizí, 

neárijskou rasu a byly zakázány sňatky a míšení árijské a neárijské krve. Dokonce 

v roce 1936 Říšské ministerstvo zdravotnictví založilo v Berlíně Ústav pro rasovou 

hygienu, který měl zkoumat rasy jiné, neárijské krve. Jeho vedoucí, dr. Robert Ritter, 

navrhl nedobrovolnou sterilizaci Romů, aby se zamezilo rozmnožování cikánské rasy a 

sociálních psychopatů. Plánem bylo oddělit Romy od německého národa, sterilizovat je 

a poslat do pracovních táborů, kde budou nuceni pracovat až do vymření (Šotolová, 

2011). 

Romové byli považováni za větší nebezpečí než Židé. Pokud osoba měla 

jednoho prarodiče židovského původu, nepodléhala nacistickým nařízením a zákonům. 

Ale pokud byl prarodičem Rom, byl považován za míšence a byl ihned odvezen do 

koncentračního tábora. Mnoho odborníků se zabývalo „cikánskou otázkou“, kteří měli 

dokázat méněcennost této rasy. V roce 1938 zřídil Heinrich Himmler Říšskou centrálu 

pro potírání cikánských nepravostí, která měla tuto otázku řešit. Všichni Cikáni, míšenci 

a jiné osoby, které vedly cikánský způsob života, museli být zaevidováni a rozděleni do 

třech skupin. Tím se mělo zamezit jejich rozmnožování a míšení ras a také je oddělit od 

německého národa. Ušetřeni měli být jen ti „rasově čistí“ Cikáni, kteří žili v Německu a 

na německy mluvícím území Čech a Moravy, ostatní měli být posláni do 
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koncentračních táborů. Romové začali z německého území hromadně utíkat (Šotolová, 

2011).  

 Ministerstvo vnitra vydalo v roce 1939 prohlášení o trvalém usídlení kočovných 

Romů.  Tato vyhláška měla ujasnit představu, kolik osob bude později podléhat nucené 

koncentraci a tzv. „ konečnému řešení“. Ti, kteří neuposlechli danému nařízení, byli 

umístěni v kárných pracovních táborech. V protektorátu Čechy a Morava to byly 

pracovní tábory v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu. Tyto tábory byly určeny 

pouze pro dospělé muže, kteří si tu odpracovávali trest a poté byli propuštěni. Romové 

zde tvořili zhruba jednu pětinu z celkového počtu (Horváthová, 2002).  

Další nařízení bylo vydáno v roce 1942, které zavedlo preventivní vazbu pro 

zločince a osoby, které ohrožovaly společnost svým asociálním chováním. Jako 

asociálové byli jasně uvedeni Cikáni a osoby, které žijí po cikánsku. Lidé mohli být 

zatčeni jen preventivně a nemuseli se dopustit žádného trestného činu. Stačilo, aby se 

vyskytovali na jiném místě, než bylo úředně přikázané. Což se Romům, kteří byli zvyklí 

navštěvovat své příbuzné, stávalo velmi často (Horváthová, 2002). 

V roce 1939 byli na území Německa Romové zaregistrování a jejich likvidace 

mohla začít. Romové, kteří nežili ve zvláštních táborech, museli zůstat tam, kde 

momentálně žili a která jim byla policií přikázána. Romové nesměli opustit svá bydliště 

a tábory, bylo jim zakázáno cestovat a měli být převezeni do obsazeného Polska. Do 

Belzeku v Polsku bylo v květnu roku 1940 deportováno přibližně tisíc Romů, kteří sem 

byli přiváženi ve vagonech společně se Židy. Další Romové byli transportováni do ghett 

v Polsku a všichni museli podepsat dokument, kterým stvrzovali, že pokud se vrátí do 

Německa, budou sterilizováni. Romské děti, které neměly státní občanství, byly 

vyloučeny ze škol a ostatní musely školy opustit pod různými záminkami. Romové 

nebyli povoláváni k vojenské službě a byli vyloučeni z armády. Další transporty byly 

zastaveny v říjnu roku 1940. Důvodem byly zřejmě transportní možnosti, které byly 

nutné k válečným účelům. Mezitím se dělaly různé pokusy, které měly vést ke zničení 

židovského obyvatelstva (Šotolová, 2011).  

V prosinci 1942 byli Romové na nařízení říšského vůdce SS Heinricha 

Himmlera deportováni do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, kde byl založen 
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speciální rodinný tzv. cikánský tábor. Od jara 1943 až do července 1944 byla většina 

transportována z protektorátu do Osvětimi. Byli deportováni i Romové, kteří se řádně 

živili vlastní prací a nebyli s nimi žádné problémy. Rozhodujícím kritériem byly u dětí 

ze smíšených manželství barva vlasů, očí a odstín pleti (Horváthová, 2002). 

Nařízením deportovat Romy do Osvětimi bylo rozhodnuto o jejich úplné 

likvidaci v Evropě. Od 26. února do 25. března 1943 bylo z Německa a z dalších území, 

které byly zabrány Němci, transportováno 11 400 Romů do Osvětimi (Šotolová, 2011).  

V cikánském rodinném táboře bylo celkem evidováno 20 923 osob, přičemž 

touto evidencí neprošlo zhruba 1700 polských Romů, kteří byli posláni do plynových 

komor z karantény pro epidemii skrvnitého tyfu. Jelikož byli Romové zařazeni mezi 

asociály, byl jim při příchodu přidělen pruh bílého plátna s černým trojúhelníkem, 

písmeno Z3 a číslo. Pruh označeného plátna nosili přišitý na oblečení na levé části 

prsou, muži také na vnější straně pravé části kalhot. Jelikož byly potíže při 

identifikování mrtvých těl, museli mít od jara 1943 na levém předloktí vytetované 

písmeno Z a číslo (Šotolová, 2011). 

V táboře museli vězňové pracovat 11 hodin na bezúčelné a těžké práci. Mnoho 

jich zahynulo vyčerpáním, hladem nebo následkem nakažlivých chorob, například tyfu 

nebo úplavice, což bylo způsobeno nedostatkem pitné vody. Nadějí na přežití bylo 

přeložení do jiného tábora. Ve dnech 4. a 12. března 1943 bylo přemístěno přibližně 700 

práceschopných mužů a mladistvých do kmenového tábora v Auschwitz I, zatímco na 

jaře a v létě odjelo několik transportů pracovat do dalších táborů. V dubnu 1944 odjelo 

883 mužů do Buchenwaldu a 473 žen do Ravensbrücku, v květnu téhož roku 82 mužů 

do Flossenburgu a 144 žen do Ravensbrücku. Ostatní práce neschopní, především starší 

muži, ženy a děti, byli z 2. na 3. srpna 1944 usmrceni v plynových komorách. Celkem 

tři tisíce Romů bylo tuto noc zabito a cikánský tábor v Osvětimi - Birkenau II byl 

uzavřen (Šotolová, 2011). 

Mnoho uvězněných Romů bylo během 2. světové války zneužito k pokusům 

s malárií, skvrnitým tyfem, ekzémy a jinými nemocemi, mnoho jich při těchto pokusem 
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zemřelo. Celkem 94 % Romů zemřelo v koncentračním táboře v Osvětimi. Podobně na 

tom byli Romové v dalších zemích okupovaných Německem. Z přibližného počtu 

36 000 německých Romů přežilo zhruba pět tisíc (Šotolová, 2011). 

 Z protektorátu přežilo zhruba pět set Romů, kteří byli deportováni do Osvětimi. 

Zpátky do Čech a na Moravu se po válce vrátili jen jednotlivci, kteří byli dříve součástí 

velkých rodin. Skupina českých a moravských Romů byla zlikvidována a můžeme 

v tomto případě mluvit o genocidě. Ti, kteří se vrátili z koncentračních táborů, nemohli 

najít mnoho ze svých blízkých a někteří se báli přiznat své romství z důvodu obavy 

z opakování nedávných zážitků. Dochází k postupné integraci s většinovou společností 

a zároveň tedy k jejich postupné asimilaci. V Osvětimi zemřelo skoro 20 000 Romů 

z celé Evropy a celkový počet romských obětí druhé světové války činí půl milionu 

(Horváthová, 2002).  

Na Slovensku byl osud Romů odlišný. Nedocházelo zde k přímému vyhlazování 

romských obyvatel a k deportacím do koncentračních táborů. Romové zde byli přesto 

šikanováni a pronásledováni. Mohli navštěvovat města jen v určitý vymezený čas, 

museli svá obydlí odstěhovat z blízkosti veřejných komunikací do vzdálenosti dvou 

kilometrů, a pokud neměli potvrzení od lékaře, že nepřenášejí nakažlivé choroby, 

nesměli cestovat veřejnými dopravními prostředky. V roce 1941 byli romští muži 

umisťováni do pracovních táborů a po okupaci Slovenska Německem v září 1944 došlo 

k hromadným popravám a mučení romského obyvatelstva a k vypálení několika 

romských osad i s jejich obyvateli (Horváthová, 2002).  

Na konci války byly na Slovensku romské partyzánské jednotky a pro jejich 

velký počet se zde nemohla jejich likvidace realizovat stejně jako v ostatních 

okupovaných zemích Evropy a v Německu (Šotolová, 2011). 

 Do boje proti fašismu se zapojovali i čeští Romové, kteří hledali záchranu před 

pronásledováním. K nejznámějším romským partyzánům patří Josef Serinek, který 

uprchl z tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, a Antonín Murka, který uprchl 

z cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mnoho romských partyzánů zůstává však 

dodnes utajena (Horváthová, 2002).  
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Po skončení války měli být lidé, kteří byli poškozeni diktaturou a utrpěli újmy 

na zdraví v koncentračních táborech, po předložení lékařského potvrzení, odškodněni 

finanční odměnou. Jenže lékařské prohlídky a výsledky nebyli objektivní a například 

v Německu bylo finanční odškodnění mnohým Romům zamítnuto, nebo přiděleno pět 

marek za každý den, který strávili v koncentračním táboře. Postupně docházelo ke 

změnám v tomto nároku, a jelikož Romové neuměli většinou číst ani psát a tudíž ani 

jednat s úřady, vyšli jejich nároky naprázdno, stejně jako vzpomínka na jejich 

vyvraždění. Na místech bývalých koncentračních táborů nejsou nikde uvedena jména 

nebo vzpomínka na jejich pronásledování, výjimkou je buchenwaldské muzeum, kde 

byla přidána pamětní deska „cikánští vězňové“ (Šotolová, 2011). 

V roce 1965 odmítl Spolkový soudní dvůr odškodnění Romů z důvodu jejich 

asociálních vlastností a označil jejich perzekuci a přesun do koncentračních táborů za 

nutné policejní opatření (Šotolová, 2011).  

„ Je předsudek považovat Romy za asociály – je to odrazem naší nesociální 

formy života. Nazýváme je asociálními, jelikož se nechtějí přizpůsobit naší společnosti 

závisející na individuálním výkonu. Zlo bude prolomeno teprve tehdy, když nebudeme 

považovat náš vlastní způsob života za normu. Osvětim je historií – nepochopení 

zůstává realitou.“ (Šotolová, 2011, s. 32) 
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1.5 Snahy o asimilaci a integraci Romů v letech 1945 – 1989 

Konec 2. světové války znamená pro Romy historický předěl ve vývoji a 

postavení v naší společnosti. Z koncentračních táborů se vraceli čeští a moravští 

Romové. Olaští Romové se vraceli ke svému kočovnému způsobu života. Mnoho Romů 

ze Slovenska a jiných států, například Maďarska a Polska, po válce migrovalo do 

průmyslových center v pohraničí Čech a Moravy. Důvodem tohoto přesunu bylo 

hledání práce v průmyslu, v důsledku nedostatku pracovních míst v okolí původních 

romských osad, ale také hledání vhodnějších a lepších podmínek pro bydlení (Šotolová, 

2011). 

Roku 1951 dalo ministerstvo vnitra příkaz podat zprávu o počtu Romů a způsobu 

jejich života v jednotlivých krajích, okresech a obcích. Na základě tohoto šetření vydalo 

ministerstvo vnitra roku 1952 směrnici „Úprava poměrů osob cikánského původu“. Byl 

přijat osmibodový program převýchovy: 

1. Zapojení do řádného pracovního poměru a ubytování v místě bydliště. 

2. Kontrola správnosti vyplácení mezd. 

3. Zvýšený dohled nad docházkou do školy a zajištění umístění cikánských 

dětí do předškolního zařízení. 

4. Výchova ostatního obyvatelstva, jíž se má dosáhnout odstranění zbytků 

rasové diskriminace. 

5. Odstranění všech projevů diskriminace v úředním styku a ve veřejném 

životě při současné likvidaci negramotnosti. 

6. Zapojení uvědomělých občanů-Cikánů do převýchovného procesu. 

7. Řádná evidence cikánského obyvatelstva. 

8. Usazení kočovných Cikánů (Šotolová, 2011, s. 34) 

Od druhé poloviny padesátých let a začíná cikánská otázka řešit intenzivně. 

Pracuje se se dvěma přístupy a to přístup etnický a asimilační. Posléze byl 

Komunistickou stranou Československa zvolen přístup asimilační. V roce 1958 byl 

schválen Zákon č. 74 o trvalém usídlení kočujících osob, jenž se realizoval formou 

policejních akcí, které se podobaly dřívějším raziím. Kola kočovných vozů se musela 

ihned odmontovat, Romové se museli usadit tam, kde se právě vyskytovali a obce jim 



 
21 

 

měly přidělit náhradní ubytování. Tento zákon se nejcitlivěji dotkl především olašských 

Romů, protože kočování tvořilo součást jejich života. Tímto ho museli najednou 

radikálně změnit (Horváthová, 2002). 

Z koncepce vyplývala snaha o přizpůsobení Romů majoritní společnosti a 

postupně odstranit všechny rozdíly, kterými se odlišovaly. Jejich zvyky byly 

považovány za projevy retardace a jazyk za hantýrku. Jejich specifika byla potlačována 

a docházelo k postupnému odnárodňování Romů, aby se mohli lépe začlenit. U Romů 

se začalo vytvářet morální vakuum, které bylo způsobeno násilnými a nepřirozenými 

akcemi. Jelikož byly jejich hodnoty hanobeny, Romové se jich začali sami vzdávat. 

Rodiče byli donuceni školskými pracovníky nemluvit se svými dětmi romsky, aby byly 

úspěšnější ve škole. Což se v praxi neprokázalo (Horváthová, 2002). 

Duchovní kultura české společnosti byla Romům vzdálená asi tak, jako je 

vzdálená kultura Romů majoritě. Z důvodu asimilačního tlaku začali z většinové 

společnosti Romové přebírat spíše znaky vnější, které byly zjevné, například znaky 

materiální kultury. Na základě toho demonstrovali svůj posun na společenském 

žebříčku. Stoupala materiální vybavenost jejich domácností, ale ztratili ve sféře 

duchovní. Dříve soběstační a nezávislí Romové začínají v této době využívat nové 

nabídky, které vyplývají z izolace a zapojení do společnosti, které bylo bohužel násilné. 

Například odkládají své děti do dětských domovů, ženy se živí prostitucí, která 

odporuje jejich dřívějším tradicím, páchání různých kriminálních přestupků dříve 

nevídaných, které jsou důsledkem sociálních změn a vykořeněnosti Romů (Horváthová, 

2002).  

Dalším krokem, který ovlivnil osud Romů u nás, byla od roku 1965 likvidace 

nežádoucích romských soustředění a následující rozptyl jejich obyvatel. Jelikož se ale 

nedařilo časově propojit rozptyl s likvidací romských osad, začala migrace Romů ze 

Slovenska k nám. Ve městech začínaly vznikat nová izolovaná uskupení Romů, která se 

podobala dnešním ghettům, například Chánov u Mostu. Rozptýlením obyvatel 

romských osad na různá místa republiky docházelo k zániku rodových komunit a 

anonymita velkoměst znemožnila vzájemný dohled nad dodržováním tradic. Dalším 

negativem byla špatná adaptace na nové bydlení a neznalost některých praktických věcí 
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s nimi spojené a jejich používání, například splachovací záchod nebo plynový sporák. 

Nově vytvořené romské osady se ale nemohly přirovnávat k romským komunitám, které 

jsou pro Romy typické, vznikající přirozeným vývojem. Sestěhování nejrůznějších 

Romů na jedno místo bylo projevem totální neznalosti a nepochopení romské kultury. 

Právě tady došlo k největšímu morálnímu úpadku Romů jako etnické skupiny. Chybná 

byla dále i úmyslná klasifikace Romů jako příslušníků sociálně – patologické skupiny 

obyvatel, ne jako skupiny etnické, která má právo na rozvoj svých kulturních i 

etnických specifik. Asimilace přinesla ale i pozitiva, která se týkala především 

odstranění negramotnosti a zvyšování kvalifikovanosti Romů nebo poskytování 

zdravotní a sociální péče, která jim nebyla dříve dostupná (Horváthová, 2002).  

V roce 1970 zadala Vláda ČSSR všem stupňům národních výborů realizovat 

speciální sociální péči o sociálně slabé romské obyvatelstvo. Péče se stala součástí 

zákona o sociálním zabezpečení v roce 1976. Na národních výborech pracovaly 

„komise pro řešení cikánské otázky“ a také sociální kurátoři, kteří s Romy pracovali. 

Způsob řešení tzv., „cikánské otázky“ byl však poznamenán neúčastí Romů a tím 

pádem nedostatečným poznáním jejich specifik (Horváthová, 2002). 

Během uplynulých čtyřiceti let se stát snažil o asimilaci a integraci Romů a 

předpokládal, že se s materiálním dostatkem změní i jejich mentalita. Tento předpoklad 

se ukázal chybným a vztahy mezi majoritní společností a Romy se nezlepšily (Šotolová, 

2011). 

Před listopadem 1989 v romské populaci začaly vznikat neformální skupiny, 

které chtěly Romy reprezentovat v politické sféře. V Praze vznikla 20. listopadu 1989 

Romská občanská iniciativa, která se potom změnila v politickou stranu. Romská 

občanská iniciativa v roce 1990 kandidovala spolu s Občanských fórem ve volbách 

v České republice a získala osm mandátů. Jejím předsedou byl zvolen JUDr. Emil 

Ščuka. S Romskou občanskou iniciativou úzce spolupracovala hnutí: Unie romské 

mládeže, Romská asociace mládeže a dětí a Kulturní svaz občanů romské národnosti. 

Proti této straně stojí Demokratický svaz Romů a Romský národní kongres, pod kterým 

pracují například Hnutí angažovaných Romů, Romské ženy, Sdružení romských autorů, 

Svaz pražských Romů a jiné. Díky novému demokratickému zřízení se zviditelňuje 
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romská problematika a do popředí se opět dostává otázka bydlení, zaměstnanosti, 

vzdělanosti, kriminality, vysoké porodnosti nebo rasové nesnášenlivosti (Šotolová, 

2011). 
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2 Kultura Romů 

2.1  Tradiční řemesla a způsob obživy 

Ve společnosti převládá názor, že se Romové dříve živili především 

příživnickými způsoby obživy – žebrali, kradli potraviny nebo slepice, věštili z ruky, 

vykládali karty, a jiné. Pravdou je, že někteří Romové tyto způsoby obživy skutečně 

praktikovali ještě dlouho po válce. Některé činnosti užívaly jen ženy, nebo i děti, ale 

většinou jen jako přídavné formy k řemeslné a jiné práci svých mužů, protože jejich 

výdělky nestačily na pokrytí základních výdajů a stravování rodiny. Zejména na vesnici 

byli Romové odměňováni za kovářské a kotlářské výrobky nebo za práci v zemědělství 

v naturáliích. Podobná situace trvala až do tzv. kolektivizace zemědělství v polovině 

padesátých let. Soukromé zemědělství jejich služby potřebovalo, bylo na jejich službách 

závislé a můžeme tedy říci, že šlo o symbiózu mezi romským a zemědělským 

obyvatelstvem. Jenže po vzniku zemědělských družstev, například JZD, státních statků 

s dílnami a po zániku soukromých zemědělců už nebyly romské výrobky, ani jejich 

služby, potřeba, a proto dochází k postupnému zániku romských řemesel a dovedností 

(Davidová, 1995).  

Stejně jako indičtí předkové, byli Romové příslušníci domských kast a věnovali 

se v rámci svého rodu provozování určitých řemesel. Indické kasty jsou typické svou 

monoprofesností, a proto byl jejich život spojený s územním pohybem nutností, nazývá 

se řemeslné kočovnictví. Romové, kteří patřili mezi řemeslně kočující, se věnovali 

především kovozpracujícím činnostem jako kovářství, kotlářství, brusičství, drátenictví, 

ale i výrobě dřevěného nádobí nebo koryt. Dále se živili akrobacií, loutkoherectvím, 

předváděním cvičené zvěře, hlavně opic a medvědů, a také herectvím, provozovali tzv. 

syntetické divadlo4 (Horváthová, 2002). 

Někteří provozovali tzv. potulku, živili se podomním prodejem zeleniny, ovoce, 

smaltového nebo kameninového nádobí. V rámci potulky vykonávali i handlování 

s koňmi. Handlíři patřili mezi nejbohatší Romy, protože za prodej koňů dostávali 

zaplaceno penězi, nikoli naturáliemi. Romové, kteří se zabývali handlováním s koňmi, 

                                                           
4
 syntetické divadlo = spojení mluveného slova s hudbou a tancem 
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uměli dočasně upravit nemocného nebo neduživého koně, aby vypadal silný a zdravý. 

Jejich znalostí využívali sedláci nejen k léčbě koní, ale i jiných zvířat (Horváthová, 

2002). 

Koňské handlířství bylo velmi rozšířené do února roku 1959, kdy došlo 

k násilnému usazení. Věnovala se mu především etnická skupina Lovarů, která žila 

především na Slovensku. Základním principem této činnosti bylo, že odkoupili od 

rolníků starého koně horší kvality, kterého po nějakou dobu krmili, léčili pomocí 

bylinek a prováděli s ním různé omlazovací praktiky, které ale nikomu neprozrazovali. 

Před odvedením na trh mu obrousili žluté zuby, do krmení mu dali arzen pro lesklou 

srst a oči a trochu ho opili alkoholem. Na trhu koně prodali za vysokou cenu, jelikož 

kůň vypadal mladě a zdravě. Jeho skutečný stav se ukázal až po nějakém čase, ale 

protože romské skupiny kočovali, podvedený kupec je obvykle nedostihl. Pokud 

náhodou ano, vrátili mu jen část peněz, protože koně koupil z vlastní hlouposti. Takto 

obchodovat mohli jen kočovní Romové, ti usedlí museli pracovat poctivěji (Davidová, 

1995). 

Romské skupiny ale zdaleka nezachovávaly výsadu jedné profese jako kasty 

v Indii, jelikož postupující industrializace z drobných výrobců dělaly chudáky. V rámci 

komunity se věnovali několika různým druhům prací, které závisely na ročním období, 

a vedle toho ji doplňovali hudební činností. Například na Slovensku byli Romové 

výhradní hudebníci na pohřbech i svatbách (Horváthová, 2002). 

Mnoho usedlých Romů se živilo výrobou košíků, opálek nebo košťat. Po druhé 

světové válce pomáhaly romské ženy na Slovensku vymazávat stěny bytů nebo pece a 

na jižním Slovensku pomáhali muži stavět místním obyvatelům domy. Obydlí se 

stavělo s výplní hlíny, která se míchala se slámou, ředila vodou a dávala se mezi 

dřevěné konstrukce. Tehdy se naučili romští muži stavět vlastní domy s přístupného a 

především levného materiálu a také výrobě nepálených cihel – valek, která byla zdrojem 

živobytí mnoha romských rodin (Davidová, 1995). 
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2.2 Romská rodina 

Základem romské společnosti je rod, neboli fajta. Příbuzenská struktura a vztahy 

ve fajtě jsou nepřehledné, proto je obtížné ji jakkoli ohraničit. Její soudružnost je ale 

mnohem vyšší než u „neromské“ společnosti, což je zřejmě důsledek jejich kočovného 

způsobu života, kdy si její členové za všech okolností pomáhali (Matoušek, 1993). 

U romských společenství je hlavním rysem jejich vzájemná solidarita, která je 

dána z jejich rovného postavení a dříve obecnou bídou, protože tím, že sami neměli, 

soucítili s druhým a rozdělili se. Jinak by to byla ostuda, kdyby nepomohli tomu, kdo to 

potřebuje. Dalším kladem jejich povahy je i to, že dokážou mezi sebe přijmout 

kohokoli. Kdo je má rád, toho si pak také oblíbí (Davidová, 1995). 

Romská rodina je zřetelně patriarchální, rodiče si přejí spíše syny než dcery. 

Nejvyšší hodnotu v životě má pro romskou ženu porodit a mít děti. Taková žena má i 

pro muže vyšší hodnotu. Kolik dětí bude žena mít, rozhoduje muž, nikoli žena. Muž od 

své ženy předpokládá především plodnost, která by měla být co největší a také 

nejdřívější. Pokud má žena málo dětí, je to pro ni ostuda a když je neplodná může být 

svým mužem odehnána. Ponížení nepadne jen na ni, ale i na její příbuzné (Matoušek, 

1993). 

Původní svatební obřad se nazývá mangavipen a spočívá v tom, že ženich a jeho 

rodina navštíví společně domov jeho nevěsty, sjednají spolu čas a způsob obřadu a poté, 

po krátké době, přijde vlastní ceremoniál, který se koná v domě nevěsty. Snoubence 

oddával většinou nejváženější člen komunity. Po obřadu se koná hostina se zábavou, 

která pokračuje do dalšího dne. Po skončení svatby odchází žena do ženichova domu, 

kde se stává snachou, neboli bori. Po mangavipenu se někdy ještě konal občanský 

sňatek. U kladenských Romů, kteří do Čech přišli ze Slovenska, se například konal 

mangavipen, ale i občanský sňatek, při kterém dodržovali slovenské zvyky jako 

vykupování nevěsty od rodičů nebo přítomnost družiček (Matoušek, 1993). 

Větší svobodu má po svatbě muž, kterému se toleruje nepřítomnost v rodině i 

jeho nevěra. Naopak nevěra ze strany ženy je závažným proviněním. V některých 

romských kmenech mohla žena  podezření z nevěry odvrátit zázračným obřadem, kdy 
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odešla s mužem na hřbitov a o půlnoci zde nahá přísahala na kříži, že je věrná. Pokud se 

ale podezření potvrdilo, měl ji muž plné právo vyhnat (Matoušek, 1993). 

Žena měla v rodině nízké postavení. Byla určena k tomu, aby milovala, rodila a 

vychovávala děti a starala se o domácnost. U Romů byl pánem rodiny a ženy muž. Staří 

muži byli považováni za nejmoudřejší v romské společnosti. Staří lidé obecně mají 

v romském společenství nejvíce životních zkušeností, a proto jsou uctíváni a mají svou 

vážnost (Davidová, 1995). 

Romská rodina obsahuje tři, někdy i čtyři, generace. Rodina má pro Romy 

vysokou hodnotu, což ale neznamená, že jsou romské rodiny pevné. I u nich se 

vyskytují rozvody, i přesto je ale romská rodina fungující jednotkou. Matka je pro 

Roma mnohdy jedinou jistotou ve světě a je vnímána svými dětmi i dalšími příbuznými 

jako jistota v případě nouze (Matoušek, 1993). 

2.3 Romské dětství 

Romské dítě mělo většinou těžký život, mnohdy hladovělo, mrzlo, umíralo 

vzhledem k nedostatečné zdravotní péči a také jeho vzdělání bylo chabé. Žilo ale 

obvykle v pevné rodině a také bylo zakotveno ve společenství velkorodiny nebo 

kočující skupiny. Ve společenství platila určitá pravidla, hlavně pravidlo vzájemné 

solidarity, která byla považována za nedotknutelnou. Pravidla byla formulována 

v mateřském jazyku, kterým se i zpívali písně a vyprávěli příběhy. Romské dítě bylo 

obklopeno vroucí láskou, která se živě a přirozeně projevovala. Sdílelo s dospělými 

všechny radosti a veselí, ale na stranu druhou i jejich starosti, smutek i hněv (Říčan, 

1998). 

Dnešní romské dítě je na tom v oblasti stravy, zdravotní péče i vzdělání 

nesrovnatelně lépe. Co se týká ale vztahů v rodině a v širší společnosti je to horší. Dříve 

romské rodiny na své děti nedaly dopustit, protestovaly proti umístění do dětských 

domovů. Zatímco dnes se dětí vzdávají, a v dětských domovech nejsou výjimkou, právě 

naopak (Říčan, 1998). 

Romské dětství je kratší, což je dáno dřívější pubertou a brzkým zahájením 

sexuálního života, ale také tím, že jsou romské děti brzy zapojovány do záležitostí 
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dospělých, kdy se například odmala zúčastňují rozhovorů dospělých a jejich 

rozhodování. Jak uvádí příklad Pavel Říčan ve své knize S Romy žít budeme – jde o to 

jak: „ Je – li matka uvězněna a její dvanáctiletá dcera se dokáže postarat o menší děti, 

pak je to z hlediska jejího světa projev zralosti, ať získá peníze na jídlo jakýmkoli 

způsobem. Podobně je tomu s dvanáctiletým romským chlapcem, kterého otec zapojí do 

aktivity dospělých, jejímž cílem je finanční zisk. Je to pro něj významný krok 

k dospělosti, ať už jde o činnost legální nebo nikoli.“ (Říčan, 1998, s. 104) 

Velkým negativním činitelem charakteru, duševního a sociálního vývoje 

romského dítěte je i určitá averze majoritní většiny vůči jeho národu, se kterou se 

setkává a která mu naznačuje, že to není jeho svět. Pomoci by mu měli rodiče, aby mu 

ukázali správnou cestu, ale bohužel mnohem častěji v něm podpoří pocit křivdy (Říčan, 

1998).  

Romské dětství popisuje Gejza Demeter v knize Šaj pes dovakeras – Můžeme se 

domluvit takto: „ Zatímco česká matka kojí děťátko podle toho, jak jí to předepíše lékař, 

přesně po třech nebo čtyřech hodinách, romská matka mu dá napít, kdy má hlad. A kojí 

ho do dvou, do tří let… Dítě neustále někdo nosí, někdo si s ním hraje, někdo se ho 

dotýká, někdo na ně mluví, někdo mu zpívá, někdo s ním tancuje… České dítě musí 

vstávat, když ho rodiče vysypou z postele, třebaže se mu chce ještě spát. Musí jíst 

v přesnou hodinu, i když nemá hlad, a když má hlad, musí počkat, až se zase dostaví 

hodina dalšího jídla. České dítě musí jít tam, kam mu rodiče přikážou, i když se mu 

nechce. Romské dítě jí, když má hlad, vstává, když se probudí a jde spát, když je ospalé. 

Třeba o půlnoci… Nemusí se pořád říkat děkuju, prosím, děkuju, prosím – mezi Romy 

se přirozeně rozdává, je – li z čeho, a nemusí se o to prosit… Romské dítě se učí tím, že 

vidí a vnímá, co dělají druzí. Nikdo je nedrezíruje, učí se jaksi samočinně. Také ho 

nikdo nenutí, aby se učil něčemu, co mu není od Boha dáno… Romské dítě je zvyklé 

účastnit se rozhodování spolu s ostatními. Od nikoho se neočekává, že úkol vyřeší sám. 

Naopak, kdyby chtěl rozhodovat sám, ostatní by se na něj dívali úkosem. Ale ve škole se 

najednou chce na dítěti, aby pracovalo samostatně. Aby nenapovídalo a nenechalo si 

napovídat. Dítě vychované ke společnému rozhodování je tím úplně vyvedené z míry… 

České děti jsou daleko více zvyklé být samy, hrát si samy. Romské děti jsou pořád 

pohromadě. Společně si hrajou s míčem, společně tahají a tlačí jeden rozviklaný vozík, 
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společně honí ráf od starého kola, a na kole, které je ještě pojízdné, jich sedí pět, šest. 

České dítě je zvyklé hrát si samo. Hračka je jeho. Nedělí se o ni… Romští rodiče nikdy 

své děti nebili. A teď je bijou. Jednak proto, že to vidí u gádžů, a jednak proto, že se jim 

bortí svět, ve kterém věděli, jak se chovat, ve kterém jim bylo dobře. Ten svět je 

v rozkladu a co namísto něho? Svět gádžovský, který nám gádžové chtějí vnutit a 

z něhož oni sami hledají cestu ven?“ (Hübschmannová, 2002, s. 116 – 119) 

Podobně je tomu i vztah romských rodičů ke škole, ke které mají nedůvěru a ta 

se přirozeně přenese i na dítě. Romové si vzdělání cení málo, při svém kočovném životě 

ho nepotřebovali a dnes, když žijí ze sociálních dávek, ho také nepotřebují. Především 

mladí lidé si na takový život zvyknou velmi rychle. Což je důvod, že romské dítě 

vynechá školu z bezvýznamného důvodu. Rodiče ve vzdělání vidí také často nebezpečí, 

myslí si, že by se jim dítě odcizilo, proto se spokojí s tím, že děti absolvují základní 

školu. Důsledkem je potom vysoká absence, která je způsobena malou snahou o 

každodenní školní docházku, ale také nedostatečná domácí příprava a podmínky pro ni 

a minimální nebo žádná spolupráce se školou (Říčan, 1998). 
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3 Vzdělávání Romů 

3.1 Koncepce romského národnostního školství 

Národnostní školství je u nás součástí, z hlediska struktury a organizační stavby, 

systému výchovy a vzdělávání. Posláním národnostního školství podle Listiny 

základních práv a svobod je pěstovat národnostní uvědomění a zároveň přispívat ke 

sjednocení a sbližování občanů České republiky. Pomocí národnostního školství je 

žákům umožněno vzdělání na úrovni, která odpovídá jiným školám téhož druhu. 

Účelem je předat žákům takové znalosti, aby se mohli zapojit do praktického života 

nebo pokračovat v dalším studiu (Šotolová, 2011). 

Listina základních práv a svobod v článku 25, odst. 1 zaručuje příslušníkům 

národní nebo etnické menšiny právo na všestranný rozvoj a dále právo rozvíjet spolu 

s ostatními příslušníky menšiny vlastní kulturu, právo přijímat a rozšiřovat informace 

v jejich mateřském jazyce a sdružovat se v národnostních sdruženích. Ve druhém 

odstavci v čl. 25 se jim zaručuje také právo na vzdělávání v jejich jazyku, užívat tohoto 

jazyka v úředním styku a právo účastnit se řešení věcí, které se týkají národnostních 

nebo etnických menšin (Listina základních práv a svobod [online]. 2012 [cit. 2013-03-

30]. Dostupné z WWW: < http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html > .). 

Jako koordinační a poradní orgán v otázce národnostního školství je komise 

MŠMT ČR pro otázky národnostního školství, kde je zastoupena národnost slovenská, 

polská, německá a romská (Šotolová, 2011).  

Současný stav romské populace, včetně její úrovně vzdělávání, má neblahé 

důsledky v sociální, ekonomické a v neposlední řadě i kulturní oblasti. Prohlubuje 

rozpory ve skupině i společnosti a vyvolává problémy z hlediska národnostního 

uvědomění. Mezi základní podmínky pro odstranění společenské nerovnosti Romů je 

změna ve školském systému, který musí akceptovat ve výchovně – vzdělávacím 

procesu přítomnost romských dětí s jejich odlišnostmi v rovině etnické, sociální a 

kulturní. Škola má odpovědnost za kvalitu výchovné a vzdělávací složky s cílem 

připravit romské žáky k plnohodnotnému občanství a pozitivní emancipaci. Dále účelně 

usilovat o orientaci všech dětí k tolerantnímu soužití.  
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K základním úkolům patří: 

a) zabraňovat počáteční neúspěšnosti romských žáků od 1. tříd ZŠ 

v důsledku nedostatečné jazykové zdatnosti a celkové sociální situaci, 

b) přiměřenými postupy práce motivovat romské žáky a jejich rodiče 

k pozitivnímu vztahu ke vzdělání, 

c) využívat jejich vrozeného nadání a schopností pro přípravu na povolání a 

občanský život (Šotolová, 2011). 

Pro základní školu platí, aby nestranně posuzovala míru připravenosti romského 

žáka na povinnou školní docházku tak, že nebude uplatňovat testy, které jsou 

standardizované pro neromskou populaci. Základní škola od začátku povinné školní 

docházky vytváří příznivé klima pro rozvoj romského žáka a pěstuje jeho pocit lidské 

důstojnosti tak, že mu podává pozitivní informace o jeho historii a kultuře, uplatňuje 

jeho zvláštní pozitivní schopnosti, nebo mu pomocí romských asistentů umožní 

emocionální využití romštiny. Dále pomáhá překonávat jazykové problémy a rozdíly 

v připravenosti na vzdělávání zřizováním málopočetných vyrovnávacích tříd. 

Uplatňovat specifické zájmové činnosti pro romské žáky, jako tanec nebo hudba, 

v rámci školních družin. V neposlední řadě také zavést do učebních osnov výchovu, 

která je zaměřená na pochopení jiných kultur a menšin, jejich historie a kultury, včetně 

menšiny romské (Šotolová, 2011). 

3.2 Přípravné třídy 

Jelikož do mateřské školy dochází jen mizivé procento romských dětí, zřizují se 

v regionech s větším počtem Romů přípravné ročníky, které jsou určené pro romské i 

neromské děti ve věku těsně předškolním, nebo pro děti s odloženou školní docházkou 

(Říčan, 1998).  

Podle výsledků psychologických vyšetření školní zralosti a ze zkušeností 

pedagogů plyne, že romské děti, které vstupují do první třídy základní školy, jsou 

znevýhodněné jednak jazykově, ale také sociálně, kulturně – společensky a pohybově 

(Šotolová, 2011). 
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Hlavním problémem výchovy a vzdělávání romských žáků je především 

jazyková příprava. Z tohoto důvodu zůstává na prvním místě zkvalitnit výuku českého 

jazyka, abychom překonali jazykovou, ale i sociální bariéru. Abychom dosáhli 

pozitivních výsledků ve vzdělání a výchově romských žáků, je potřeba se umět 

dorozumět a pochopit zvláštnosti v psychice dítěte, které se na učitele dívá jako na 

ideální obraz člověka (Šotolová, 2011).  

Právě zřizování přípravných tříd je jedním z řešení této problematiky. Děti se 

zde adaptují na nové prostředí a také na školní režim. Přípravné třídy se zřizují při 

mateřských nebo základních školách a jejich úkolem je osvojování a rozvíjení českého 

jazyka, kultury a tradic Romů. Děti zde mají získat základní dovednosti a návyky 

(Šotolová, 2011).  

V paragrafu 7 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, která vyšla v platnost 25. 1. 2005, je 

uvedený maximální počet dětí, který může být v přípravné třídě, a to patnáct (Šotolová, 

2011).  

Doba vyučování činí 20 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do krátkých 

časových úseků. Činnosti se střídají podle potřeb dětí. Střídá se pohyb s klidnou prací, 

nebo náročné úkoly s lehkými. Délku vyučovací hodiny si určuje učitel sám, podle toho 

jak děti vnímají, jak jsou unavené a jaké činnosti se věnují. Na začátku si osvojují 

základní hygienické návyky a adaptují se na prostředí a kolektiv. Postupně se přechází 

k různým didaktickým a konstruktivním hrám, aby děti lépe pochopily zadaný úkol. Ve 

třídě panuje jistý řád, vše má své místo, aby si děti snáze zapamatovaly co kam a k 

čemu patří (Přípravná třída: Výchovný a vzdělávací program pro děti ze 

znevýhodňujícího sociokulturního prostředí [online] 2009 s. 15 [cit. 2013-04-07] 

Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/pripravna_trida.pdf>). 

V každé přípravné třídě pracuje také pedagogický asistent. Tyto nulté ročníky se 

velmi dobře osvědčily. Jejich absolventi mají na základní škole mnohem lepší výsledky, 

než děti, které do přípravné třídy nechodily. Rodiče však nemají povinnost své děti do 

přípravné třídy posílat, což je pro děti nevýhoda (Říčan, 1998). 
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 Ředitel základní školy může dítě z přípravné třídy vyřadit na žádost zákonného 

zástupce dítěte, nebo pokud dítě bez omluvy do přípravné třídy nedochází nepřetržitě 

nejméně jeden měsíc, nebo překročí jeho zameškané dny 30 dnů ve školním roce, po 

prokazatelném a předchozím písemném upozornění zákonného zástupce. Před 

vyřazením dítěte z přípravné třídy bere ředitel v potaz zájem dítěte (Šotolová, 2011). 

„ Obsah vzdělávání je určen Rámcovým vzdělávacím program pro předškolní 

vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu. Časový rozsah vzdělávání je 

určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání pro první ročník. Učitel přípravné třídy vypracuje na konci 

druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném 

školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve 

struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.“ 

(Šotolová, 2011, s. 66) 

Při vstupu do základní školy je většina romských dětí považována za neúspěšné 

jak ve vlastní komunitě, tak i školou. Je tedy jen otázkou času, kdy bude takový žák 

přeřazen do jiného typu základní školy, buď do speciální, nebo zvláštní. Většina 

pedagogů postupuje ve vzdělávání podle schématu „natírání romských dětí nabílo“, 

proto bývá pro romské děti vstup do základní školy šokem, který potvrzuje nemožnost 

jeho důstojné integrace do společnosti. V České republice existují přípravné třídy 

v podobě experimentu od roku 1993, které by měly teoreticky připravit romského žáka 

na vstup do základní školy, ale ne vždy tomu tak je. Romští rodiče nejeví o přípravné 

ročníky velký zájem a školy nejsou schopny najít vhodné a přesvědčivé argumenty, aby 

tento lhostejný a nedůvěřivý postoj změnili (Národnostní menšiny | Vláda ČR [online]. 

2013 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=1428>. ). 
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3.3 Romové na základní škole 

Z historie romského národa známe mnoho okolností, které souvisejí kromě 

jiného i se spletitou cestou k rovnoprávnému podílu na výchově a vzdělávání Romů ve 

společnosti. Je to cesta od skoro úplné izolace od evropské vzdělanosti až k získání 

práva se na této vzdělanosti podílet, ale zachovat si přitom své tradice a především svou 

identitu. Na tyto okolnosti by měla brát zřetel i pedagogika a k sociálnímu přístupu 

přidat i aspekt národnostní, tzn. nejen respektovat romské žáky a romské klienty jako 

příslušníky specifické národnostní menšiny, ale také vytvářet postoje a postupy 

 pedagogické práce, které by díky zařazení národnostních přístupů a posilování identity 

pomohly k efektivním výsledkům učitelské práce. Zde hraje velkou roli právě učitel 

jako subjekt vyučovacího procesu (Balvín, 2007). 

Nástup do první třídy je pro romské dítě velkým okamžikem, který rozhoduje o 

mnohém, protože Romové mají často ze školy strach. A pokud má romský žák, který 

nechodil do mateřské školy ani do přípravné třídy, udržet krok se třídou, musí se, 

především zpočátku, zvolit individuální přístup (Říčan, 1998). 

V prvních třídách bývají romské děti vůči učitelům milé, poddajné, ochotné učit 

se novým věcem. To se zlomí zhruba v páté třídě, tento zlom někdy učitelé nazývají 

jako „volání krve“, kdy se zhoršuje prospěch a dítě ztrácí zájem o učivo a školu obecně. 

Důvodem může být jednak dřívější nástup puberty, ale především náročnější učivo, 

které vyžaduje domácí přípravu a ta je z hlediska romské komunity vnímána jako 

zbytečná. Žáci jsou pak svými neúspěchy často frustrováni, opakují ročníky, jsou 

agresivní vůči spolužákům, nudí se a ze školy si odnášejí komplex méněcennosti a 

nenávist. Až 80 % romských dětí skončí základní vzdělání ve zvláštních školách, což je 

alarmující. Většina počítá s tím, že základním vzděláním to pro ně končí. Jen někteří se 

jdou učit nějaký učební obor, ale opět malé procento z nich se doopravdy vyučí. Na 

střední školu jde jen minimum Romů a mnohdy se potýkají s nesouhlasem rodiny 

(Říčan, 1998). 

Základní škola má vytvářet příznivou atmosféru pro rozvoj dítěte a pěstování 

jeho lidské důstojnosti. Překonávat jazykové problémy a rozdíly v připravenosti 

romských žáků na povinnou školní docházku zakládáním málopočetných 
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vyrovnávacích tříd. A v neposlední řadě rozvíjet přirozené schopnosti a zájmy 

uplatňováním specifických zájmových činností (Šotolová, 2000). 

3.4 Romský pedagogický asistent 

Romský asistent je pomocný pedagogický pracovník, který individuálně pracuje 

s žáky pod vedením třídního učitele. Pomáhá překonávat jazykové obtíže, nebo jiné 

problémy ve vzdělávání, pomáhá při spolupráci školy s romskou komunitou, zejména 

s rodiči nebo při mimoškolních aktivitách. Jejich pracovní náplň určí ředitel dané školy, 

podle jejích potřeb. Někteří pedagogičtí asistenti mají ve školách vlastní pěvecké, 

taneční nebo dramatické kroužky. Někteří pedagogové se snaží asistenta zapojit do 

vyučování, věnují mu čas, aby ho na funkci asistenta připravili. Nebo asistenti sami 

sledují činnost dětí a v případě potřeby jim pomohou (Šotolová, 2000).  

Funkce asistenta pedagoga je pevně zakotvena ve vzdělávacím systému České 

republiky a podmínky zřizování této pozice jsou uvedeny v § 16 školského zákona č. 

472/2011 Sb. a také v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde jsou 

zařazeny mezi pedagogické pracovníky. Jsou zde uvedeny také podmínky jejich 

kvalifikace. Asistent pedagoga je tedy určitým vyrovnávacím a podpůrným opatřením 

s cílem efektivně pomoci žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a 

zvýšit tak jejich školní úspěšnost (Zákonná definice | Inkluzivní škola [online]. 2012 

[cit. 2013-04-08]. Dostupné z WWW: < http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-

integrace-cizincu/napln-prace>.). 

Akreditovaný kurz pedagogického minima pro pedagogické asistenty prováděla 

obecně prospěšná společnost Humanitas – Profes do roku 2006. Úkolem bylo 

především získat základní orientaci v pedagogicko – psychologické problematice a 

zvládnout elementární komunikační dovednosti. Tento kurz je ale v současnosti 

nedostačující. Jednak proto, že byli vzděláváni asistenti se základním i středoškolským 

vzděláním společně a byli zde tedy rozdílné úrovně ve vzdělání. A pak také kvůli nízké 

hodinové dotaci, která činila pouze 80 hodin (Šotolová, 2011)  

Od loňského roku došlo novelou zákona č. 198/2012 Sb., o pedagogických 

pracovnících ke změně zákona č 563/2004 Sb., která reaguje na nejednotné dosažené 
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vzdělání a zároveň rozděluje pedagogické asistenty do dvou skupin. Do první skupiny 

spadají ti, kteří pomáhají ve třídách žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo 

kteří pracují ve školách s inkluzívním vzděláním. Od 1. září 2012 platí pro tyto asistenty 

podmínka dosažení minimálně středního vzdělání ukončené maturitou. Střední vzdělání 

však nemusí být pedagogického charakteru, ale je doporučeno následné pedagogické 

studium nebo studium pro asistenta pedagoga. Do druhé skupiny spadají ti, kteří působí 

ve školních družinách, klubech, nebo kroužcích. Asistenti v této skupině mohou mít 

pouze základní vzdělání s následným příslušným akreditovaných kurzem (Změny 

požadavků na asistenta pedagoga  - Inkluze.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-10]. 

Dostupné z WWW: <http://www.inkluze.cz/clanek-464/zmeny-pozadavku-na-asistenta-

pedagoga>.). 
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4 Výzkumné šetření 

Kapitola se týká výzkumu, který jsem prováděla na ZŠ Havlíčkovo na Praze 3. 

Výzkum jsem prováděla pomocí rozhovorů, s asistenty pedagogů a učiteli, a 

pozorování. 

4.1 Cíle a hypotézy výzkumu 

Cílem mého výzkumu je získat pomocí pozorování a rozhovorů s učiteli a 

asistenty pedagogů stručné shrnutí v problematice vzdělávání Romů a sestavení 

informační brožury, která by mohla pomoci studentům Pedagogické fakulty. Pozorování 

edukační reality budu realizovat jak v přípravných ročnících, tak i u žáků prvního a 

druhé stupně na základní škole. 

Před vlastním pozorováním a rozhovory jsem si sestavila několik hypotéz, které 

se mi měly potvrdit nebo vyvrátit. Na základě těchto hypotéz jsem zpracovala otázky na 

rozhovor. Rozhovory jsem vypracovala dva, jeden pro pedagogické asistenty a druhý 

pro učitele. 

První hypotéza se týká kázeňských problémů. Stanovila jsem si, že více jak 50 

% romských žáků má kázeňské problémy. Tuto hypotézu jsem ověřovala pozorováním, 

kde jsem si všímala vyrušování v hodině, spolupráci s učitelem a také chování o 

přestávkách, které jsem ale do pozorování nezahrnovala. Na tuto otázku jsem se zeptala 

i asistentů a pedagogů. Předpokládám, že romští žáci budou mít kázeňské problémy, 

které se nemusí vyloženě týkat jen vyučování. Budou se chovat drze, budou používat 

vulgární slova a bude jim jedno, že je řeknou před učitelem. Vzhledem k tomu, že 

Romové „dospívají“ dříve, což je spojeno s výchovou v rodině, budou mít i problém 

s autoritami. 

 Jako druhou hypotézu jsem si stanovila nezájem a lhostejnost ze strany rodičů, 

na kterou bude škola narážet. Zjišťovala jsem ji pomocí rozhovorů. Domnívám se, že 

hlavním problém ve vzdělávání romských žáků jsou právě rodiče, kteří o vzdělání jako 

takové nemají zájem. Nebudou své děti vést k tomu, aby se učily, připravovaly se 

systematicky na vyučovací hodiny, nebudou docházet do školy na třídní schůzky. Což 

ovšem škole a učitelům jejich práci komplikuje.  
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Třetí hypotézu jsem ověřovala pozorováním a to, že narazím ze strany romských 

žáků na nezájem, malou aktivitu při vyučování. Žáci nebudou chodit připraveni do 

hodin a budou lhostejní k výuce. Předpokládám, že žáci budou vyrušovat, budou 

neklidní a nezaujatí výukou, nebudou se snažit. Nebudou nosit pomůcky, ale ne proto, 

že by je zapomněli, ale protože je ani nevlastní, rodiče jim je nepořídili. 

Další hypotéza se týká jazykové připravenosti, konkrétně romštiny. Domnívám 

se, že využití romštiny při výuce na prvním stupni zlepšuje studijní výsledky romských 

žáků. Tuto domněnku budu ověřovat především rozhovorem s romskými 

pedagogickými asistenty, kteří by romštinu při vyučování používat mohli. Ale i 

pozorováním v přípravné třídě. S přípravnou třídou souvisí poslední hypotéza, která 

zahrnuje docházku do mateřské školy. Myslím si, že minimum romských žáků 

navštěvovalo mateřskou školu. Což se bude odrážet ve výsledcích v přípravné třídě, kde 

učitel bude začínat od začátku, aby žáci získali alespoň elementární znalosti před 

vstupem do první třídy. 

Rozhovor pro učitele byl obdobný, tzn. i hypotézy. Výjimka byla u hypotézy 

týkající se romštiny, kterou jsem pro učitele neuvažovala. Místo toho jsem zařadila 

hypotézu, která se ale jazykové připravenosti týká. Myslím si, že romští žáci mají velmi 

malou slovní zásobu, nebudou umět pracovat s textem a největším problémem pro ně 

bude český, případně další cizí, jazyk. Tuto hypotézu ověřím rozhovorem a samozřejmě 

ji doplním i pozorováním, kde si budu všímat práce žáků, komunikace s učitelem, 

případně domácích úkolů. 

Přehled hypotéz: 

1. hypotéza:  Více jak 50 % romských žáků má kázeňské problémy. 

2. hypotéza: Škola naráží na nezájem a lhostejnost ze strany rodičů žáků. 

3. hypotéza: Při mém pozorování narazím ze strany romských žáků na 

nezájem, malou aktivitu při vyučování. Nebudou chodit připraveni do 

hodin a budou lhostejní k výuce. 

4. hypotéza: Využití romštiny při výuce na prvním stupni zlepšuje studijní 

výsledky romských žáků. / Romští žáci mají velice malou slovní zásobu, 

proto jim bude dělat problém samostatná práce, práce s textem, apod. 
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5. hypotéza: Romští žáci nenavštěvují mateřskou školu. 

Následuje přehled otázek, které jsem dávala jako podklad pro přípravu na 

rozhovor s asistenty a učitele.  
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ROZHOVOR - ASISTENTI  

Základní informace o respondentovi: 

 

 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany veřejnosti? Jste se svou prací 

spokojený/á? 

2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 

mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

3/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, 

pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

4/ Jaké předměty a aktivity dělají romským žákům největší problémy? 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke zlepšení 

studijních výsledků? 

6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 
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ROZHOVOR - PEDAGOGOVÉ  

Základní informace o respondentovi: 

 

 

1/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 

mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

2/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, 

pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

3/ Jaké předměty a aktivity dělají romským žákům největší problémy? 

4/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

5/ Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 
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4.2 Výzkum 

4.2.1 FZŠ Havlíčkovo náměstí 

Výzkum jsem realizovala na Základní škole Havlíčkovo náměstí 10/300 na 

Praze 3. Tato fakultní základní škola se nachází ve staré zástavbě městské části Žižkov. 

Škola se řadu let specializuje na výuku žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Výuka žáků zde probíhá v malých třídních kolektivech, kde se využívá 

speciálních pedagogických metod a technik. Cílem těchto malých třídních kolektivů je 

především respektování rozdílného tempa při výuce, ale také respektování jejich 

speciálních vzdělávacích potřeb. Ve škole je zřízený také přípravný ročník, který má za 

cíl připravit děti předškolního věku, nebo s odkladem školní docházky, na vstup do 

první třídy základní školy. 

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, jehož hlavním úkolem je 

vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

s důrazem na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich rodiny. Pracoviště 

obsahuje tým v největším možném obsazení pracovníků v podobě výchovného poradce, 

školního speciálního pedagoga, metodika prevence a v neposlední řadě také školního 

psychologa. 

Součástí školy je také školní družina a díky grantům MŠMT a Evropských 

strukturálních fondů má zabezpečen provoz odpolední zájmové činnosti zdarma. Dále 

škola spolupracuje s různými nadacemi, jako například Humanitas, občanskými 

sdruženími R – mosty, Slovo 21 a Romea. Dále se školami v Ústí nad Labem, Brně, 

Ostravě a v rámci občanského sdružení “Liga komunitních škol”. Účastní se také 

projektů obecně prospěšné organizace Nová škola. 

4.2.2 Realizace výzkumu 

Doba: 

Pozorování a rozhovory jsem prováděla na již jmenované škole od října 2012 do 

dubna 2013. Docházka do školy nebyla pravidelná, ale snažila jsem se ve škole strávit 

co nejvíce času. Důležité je zmínit, že čas, který jsem ve škole strávila, nesouhlasí 

s časem, který je uveden v rámci rozhovorů nebo pozorování. Některé pozorování jsem 
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nezahrnula, protože sloužila pouze k mé orientaci ve škole, při hodinách, k seznámení 

s asistenty a některými pedagogy, u kterých jsem následně pozorování dělala a 

samozřejmě schůzky se zástupkyní školy, se kterou jsem vše konzultovala. 

Forma: 

Fakultní základní školu Havlíčkovo náměstí jsem si sama našla a oslovila vedení 

s prosbou o pomoc při výzkumné části mé bakalářské práce. Celou dobu jsem 

spolupracovala se zástupkyní školy. Ve škole jsem byla velmi mile a vstřícně přijata a 

domluvila jsem si konkrétní dny a vyučovací hodiny, kdy budu pozorování dělat, aby 

nenarušovala výuku v hlavních předmětech. Dále jsem si domluvila s pomocí paní 

zástupkyně i rozhovory s pedagogickými asistenty, které jsem dělala dříve a opět tak, 

abych nenarušovala výuku. Dostala jsem k dispozici také rozvrhy jednotlivých tříd, 

abych si mohla podle svého zájmu, ale i svých časových možností vybrat vyučovací 

hodinu. Rozhovory s pedagogy uzavíraly blok mého výzkumného šetření. 

Metody: 

Sběr informací byl prováděn metodou kvalitativního výzkumu ve formě 

pozorování a strukturovaného rozhovoru. 

Ve své výzkumné činnosti jsem použila pozorování přímé, strukturované 

(zaměřené na motivaci žáků a jejich připravenost) a otevřené. Byla jsem přítomna ve 

výuce, nijak jsem do ní nezasahovala, pouze sledovala výuku. Paní učitelka předem 

věděla o mém pozorování i jeho zaměření. Vše probíhalo se souhlasem vedení školy i 

paní učitelky. Žáci věděli o mé přítomnosti. Cílem pozorování bylo zachytit běžné 

situace, které ve vyučování mohou nastat, problémy ze strany žáků a jejich aktivita při 

výuce. 

 Tuto metodu jsem zvolila proto, že nenarušuje edukační procesy ve škole a 

zachytí běžné situace ve výuce.  

• Pozorování: 

„Sledování smyslově vnímatelných jevů, zejména chování osob, průběhu dějů, 

aj. Předmětem pozorování může být pozorovatel sám (introspekce), jiní lidé, 
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objekty, jevy. Podle míry záměnnosti a formalizovanosti průběhu pozorování 

rozlišujeme pozorování standardizované, polostandardizované a 

nestandardizované (volné). Pozorování můžeme dále třídit na terénní a 

laboratorní, přímé a zprostředkované technickými zařízeními, zúčastněné 

(pozorovatel se stává členem skupiny, spolutvůrcem dění) a nezúčastněné, 

systematické a nesystematické. V pedagogice je metodou pedagogické 

diagnostiky a empirického výzkumu.“ (Průcha, Walterová, & Mareš, 2001) 

 

• Rozhovor: 
„ Výzkumný prostředek používaný při dotazování, spočívající v přímé ústní 

komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem či informantem. Je 

zaznamenán na magnetofon či jinak, a pak analyzován z hlediska obsahu 

rozhovoru, chování respondentů aj. V pedagogickém empirickém výzkumu 

používán obvykle v kombinaci s písemným dotazníkem.“ (Průcha, Walterová, & 

Mareš, 2001) 

  



 
45 

 

4.3 Výsledky a vyhodnocení výzkumu 

4.3.1 Rozhovory s asistenty  

V této podkapitole jsou uvedeny pouze zkrácené verze rozhovorů, kde jsou 

vystiženy přesné odpovědi na dané otázky. Kompletní rozhovor v celé délce je uveden 

v přílohách. Kompletní rozhovory jsou velmi zajímavé a ukazují pohled ze strany 

asistentů na danou problematiku. 

Rozhovor č. 1 

Základní informace: 

Romský pedagogický asistent na ZŠ Havlíčkovo náměstí. Na této škole působí již 

15 let. Je asistentem na prvním stupni, ve 2. třídě. A také na druhém stupni na tělesné 

výchově. 

Rozhovor se konal dne 30. 10. 2012. S panem asistentem jsme byli v místnosti, 

která je součástí přípravné třídy, ale byli jsme zde sami, v klidu, nikdo a nic nás 

nerušilo. Celý rozhovor probíhal v příjemné atmosféře, pan asistent byl velice příjemný 

a otevřený. Žádná otázka pro něj nebyla problém. Rozhovor trval asi 45 minut. 

Pan asistent měl otázky k rozhovoru týden dopředu, o rozhovoru tedy věděl a byl 

na něj připravený. 

Asistent souhlasil s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná 

čeština. Tučně jsou v textu uvedeny mé poznámky, pokud jsem vstupovala do rozhovoru. 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? Jste se svou prací 

spokojený? 

… Tak většinou jsem se setkal s tou lepší stránkou na tu moji profesi. Většinou 

tu práci obdivujou, vzhledem k tomu, jaký máme děti, co sme za školu. Většinou tu 

práci obdivujou. 
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A jste tedy se svou prací spokojen? 

Spokojen jsem, nevydržel bych tady zas takhle dlouho jako muž. Víceméně si už 

myslím, že už snad nic jiného ani neumím než tuhle práci. Jsem šťastnej mezi děckama. 

Myslíte si, že je Vaše práce dobře ohodnocena? 

No, nestěžuju si. Vždycky by mohlo být líp, samozřejmě, mám svoji vlastní 

rodinu… Ale mohlo by být i hůř. 

2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

Myslím si, můj osobní názor je ten, že jim chybí mateřská škola. Na druhou 

stranu tady máme ten přípravný ročník, který víceméně nahrazuje tu mateřskou školu. 

Ale samozřejmě, že je výhoda ta mateřská škola. To dítě je úplně jiný, je sociálně 

vyzrálejší. I hygienická příprava je lepší. Základní znalosti jako jsou barvy, počítání do 

desíti, taková ta příprava je lepší. 

Takže jsou potom v první třídě mezi žáky rozdíly, podle toho jestli navštěvovali 

nebo nenavštěvovali přípravnou třídu? 

To je taky o té domácí přípravě. Buď jsou připravení, protože mu to dali doma, 

anebo to prostě nejde. Nebo přijde do první třídy z našeho přípravného ročníku, kde se 

mu paní učitelka s paní asistentkou věnujou a je ta práce jiná. Jako 50 % nebo víc jak 50 

% je vlastně domácí příprava a tam to někde vázne… Samozřejmě ne u všech dětí, ale 

je to špatný. 

Je to teda v těch rodičích? 

Je to v rodičích. Ale ne jen v těch rodičích, i kdyby chtěli tak víceméně, tím je 

teda nechci omlouvat, ale mají to těžký ty děti připravit, protože většinou žijou 

v takových podmínkách… Je vhodná ta mateřská škola, přípravný ročník, protože doma 

s nima těžko bude někdo pracovat. Ale neříkám, že je to u všech, třeba i přes to všechno 

jsou rodiny, který se snažej. Je to v podstatě individuálně rodina od rodiny… 
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Proč si myslíte, že romské rodiny nedávají děti do mateřských škol? Setkal jste 

se s tím už někdy? 

Tak taky jsem se s tím už setkal, že romské dítě bylo v mateřské škole… Ale je 

to málokdy. Ale taky protože romská rodina je velká, je tam víc dětí. Když matka 

naváže těhotenství hned po prvním dítěti, tak s tím dítětem bude prostě doma… 

3/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? 

(zasmání) Všechny možný. Chování samozřejmě, domácí úkoly, připravenost… 

Teď v poslední době hlavně to chování řešíme. 

4/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

Tak co se týče toho prvního stupně, tak tam je to všechno, dá se říct, na stejný 

úrovni. Matika, čeština, čtení taky hlavně… Ta čtenářská gramotnost jde čím dál tím víc 

dolu… A ne jen u romských dětí nebo u dětí ze sociálně slabých rodin. 

A v čem byste řekl, že naopak vynikají? 

Tak v té tělesné výchově. Ale tam je zase problém, že musí nosit cvičební úbor. 

A cvičit s nima něco jiného kromě fotbalu, to je s nima taky kříž… Baví je i hudebka, to 

je o Romech známý, že jsou hudebně nadaný, i když nemusí na nic hrát, ale ten sluch 

mají a baví je to. I když se stydí zpívat, ale to děti většinou. 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke 

zlepšení studijních výsledků? 

Před patnácti lety, když jsem tady začínal, tak jsem ji využíval. Teď ta generace 

je pořád mladší a mladší, takže dneska už ne. Spíš s rodiči. 

Takže s romskými dětmi to není potřeba? 

Ne, ne. S těmi mladšími dětmi vůbec. A s těma staršíma někdy něco prohodíme, 

ale ne ve výuce… A myslím si, že už ani jeden z nás tady romštinu nevyužívá. 
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6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

Je to individuální, je to rodina od rodiny. Ale ta aktivita ze strany rodičů je 

velice slabá. Když vezmu třídní schůzky, tak chodí málo. A co se týče těch aktivit, tak 

taky ne… Dříve jsme tady měli různé besídky vánoční, velikonoční, tak to chodili, ale 

teďka už ne, teď už to padá. 

Rozhovor č. 2 

Základní informace: 

Romská pedagogická asistentka ze ZŠ Havlíčkovo náměstí. Pracovala dříve 4 

roky v družině jako vychovatelka. V současné době pracuje 2 měsíce jako asistentka 

pedagoga v 1. třídě. 

Rozhovor probíhal 30. 10. 2012, následoval po rozhovoru s asistentem A. Konal 

se v téže místnosti a probíhal přes hodinu. Paní asistentka byla velice příjemná, sdílná, 

otevřená a žádná otázka pro ni nebyla tabu ani problém. Celý rozhovor se nesl v duchu 

povídání, v jedné chvíli jsem dokonce zapomněla na otočení kazety v diktafonu, takže 

část jedné otázky chybí. Rozhovor je velice zajímavý a otevřený, dotýká se i jiných 

otázek, než které byly připravené dopředu. 

Otázky k rozhovoru měla paní asistentka týden dopředu, o rozhovoru byla 

informována a byla na něj připravena. 

Paní asistentka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná 

čeština. 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? 

Já jsem se nesetkala, že by někdo proti tomu něco měl. Myslím si, že je to jen 

kladný… Že bych se setkala s nějakou negací, to ne. I pedagogický sbor, úplně je 

obdivuju, že to takhle zvládaj… 
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A jste se svou prací spokojena? 

Já jsem spokojená, ta práce mě baví. Akorát by mohla být třeba trošku líp 

platově zvýhodněná, což si myslím, že ještě asi není, ale já jsem spokojená, mě ta práce 

s dětma baví a myslím si, že to že tady jsou romští asistenti, že to má svoje plus… Že je 

to taková přirozená autorita a hlavně jistota, že je tady někdo, kdo jim může víc 

porozumět, že jsou jiní a odlišný, takže tím si myslím, že je to takový plus pro ně… 

2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

Tak já si myslím, že většina romských žáků, na této škole, není připravená na ten 

vstup do základní školy.  Že je důležitá opravdu ta mateřská škola, přípravná třída, kde 

romské dítě se naučí novým věcem, které doma vlastně nedělal. To si myslím, že je 

strašně důležitá ta přípravná třída. A pro většinu Romů je vzdělání, ještě pořád, na 

posledním místě. Takže některé dítě neumí držet ani tužku a neznají zvířátka a nebyly 

třeba v zoologický…A to opravdu potom začínáte od začátku, proto si myslím, že 

taková ta přípravná třída je úplně, většina z nich třeba ani do mateřské nechodila, že 

rovnou přídou do té přípravné třídy. A to je jim pět let… 

3/ Jaké nejčastější problémy s romskými žáky řešíte? 

Tak problémy jsou u každého jiné. Řešíme hlavně pomůcky, připravenost a 

kázeň. 

4/ Jaké aktivity a předměty dělají romským žákům největší problémy? 

U každého jiné, není to tak, že s nima mají problémy všichni. 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke 

zlepšení studijních výsledků? 

Nevyužívám, myslím si, že romština se takhle málokde už vyskytuje, což je 

myslím si, škoda. Že je to pro ty děcka jistota, že přece nejsou jiný, že je to normální… 

Neplatí, že každý romský asistent umí romsky. Já třeba romsky neumim vůbec… Ale 

neříkám, že mi to někdy chybělo, nechybělo, se přiznám, ani jsem to nikdy 

nepotřebovala. 
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6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

Tak já si myslim, že je to u každého jiný. Že nějakej rodič má opravdu zájem a 

má to dítě všechno a snaží se a komunikuje s náma. A naopak někdo třeba ani nepřijde 

třeba na ty třídní schůzky. To o pravdu je tady ta škola prázdná… Spíš si to vyřizujou 

dopoledne, zeptají se, a nebo se pak volá až v těch nejhorších případech a to si myslim, 

že je špatně no. Potom se spíš ty rodiče zaleknou, řeknou si to moje dítě je takový a oni 

volaj, jen když se něco stane, což si myslim, že je taky špatný a potom k tý škole nemaj 

až tak dobrej vztah, ale myslím si, že tady to funguje tak půl na půl… 

Rozhovor č. 3 

Základní informace: 

Romská pedagogická asistentka. Na ZŠ Havlíčkovo náměstí pracuje již 8 let. 

Jeden rok pracovala jako asistentka v první třídě a teď již sedm let pracuje v přípravné 

třídě. 

Rozhovor se konal dne 6. 11. 2012. Probíhal, jako předchozí rozhovory, 

v místnosti u přípravné třídy. Povídání s paní asistentkou bylo příjemné. Paní asistentka 

byla velice příjemná a sdílná, ale jelikož se musela zase vrátit do přípravné třídy, je 

oproti předchozím rozhovorům kratší a stručnější. 

O rozhovoru byla paní asistentka informována, otázky měla k dispozici dva 

týdny dopředu. 

Paní asistentka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná 

čeština. 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? Jste se svou prací 

spokojená? 

Jsem spokojená, práci hodnotim dobře, nikdy sem se nesetkala s nějakou 

negativní reakcí. Bez problému. 
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2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

…Tak je to výhoda, když chodí do té školky nebo do toho přípravnýho ročníku, 

vlastně sou připravený, že jo. Už věděj a uměj vlastně ty základní věci, ty barvy hlavně, 

že jo, sedět, poslouchat, jak se chovat ve škole. Tak maj vlastně tyhlety základy, tak maj 

defakto děti chodit do školky… 

3/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? Nebo si teda 

myslíte, že se řeší, protože Vy tady v přípravné třídě moc problémy asi nemáte, že? 

No, nejvíc se u těch větších řeší asi docházka, že jo, ty pomůcky, že nepřinesou. 

Jo tohleto jako, to spíš na tom druhym stupni se stává, že maj špatnou tu docházku. 

4/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

… Vnukovi dělají problémy matematika a ten českej jazyk. Tohle mu dělá 

problém, ta matematika a ten českej jazyk… 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke 

zlepšení studijních výsledků? 

No, teď to tady zkoušim právě z těma malinkejma. Jo, mluvim jako, učíme se ty 

písničky romský, počítat romsky, barvy romsky, protože většina dětí vůbec nezná 

romsky. Nezná, protože rodiče s nima už vlastně mluví česky… My s nima romsky 

nemluvíme. Já řikám za chvilku ta romština vymizne, protože ty děti vopravdu už vubec 

neznaj romsky. 

6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

Tak některý jo. Tak jako my tady z týhletý přípravky, že jo, když něco 

potřebujem, tak jako přídou a takhle jako. Pani učitelka je s nima spokojená, jako my 

sme jako teda takhle jako. Si myslim, že jo, tady z tý přípravky. A dole, nahoře, to 

nemůžu posoudit. 
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4.3.2 Vyhodnocení rozhovorů s asistenty 

Otázka č. 1 

Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? Jste se svou prací 

spokojený/á? 

 Na tuto otázku odpovídali asistenti souhrnně tak, že společnost je vnímá 

v pozitivním světle. Nikdy neměli s nikým problém, naopak jsou pomyslným můstkem 

mezi školou a rodiči. Se svou prací jsou spokojeni, práce s dětmi je baví a naplňuje. 

Otázka č. 2 

Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 

mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

Otázka ověřovala pátou hypotézu. Z odpovědi vyplynulo, že podle asistentů 

Romové mateřskou školu nenavštěvují. Z důvodu toho, že jsou matky doma, mají více 

dětí, tudíž jsou doma se všemi. Objevil se i názor, že děti do mateřské školy rodiče 

neposílají z důvodů peněz. Naopak do přípravného ročníku ano, protože je zdarma. 

Problém je ten, že žáci v přípravném ročníku nejsou vůbec připraveni, paní učitelka je 

učí základní věci, které většinové dítě zvládá cca od 3 let jako názvy barev, zvířat, 

jméno, příjmení, ale i základy hygieny. A pokud nenavštěvují ani přípravný ročník, 

v první třídě jsou pozadu a učí se základy teprve tam, protože rodiče s nimi doma vůbec 

nepracují, neučí se s nimi, nečtou jim pohádky. 

Otázka č. 3 

Jaké nejčastější problémy s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, pomůcky, 

jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

Otázka ověřovala první a třetí hypotézu. Zaznívaly odpovědi týkající se 

především docházky a chování. Odpovědi mohou být ovlivněni tím, že dva asistenti 

pracují s dětmi na prvním stupni a poslední paní asistentka jen v přípravné třídě. 

Každopádně se shodli na docházce do školy, která je pro ně problém a to i v přípravném 

ročníku.  
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Otázka č. 4 

Jaké předměty a aktivity dělají romským žákům největší problémy? 

Otázka ověřovala třetí a z hlediska jazykové připravenosti i čtvrtou hypotézu. U 

této otázky odpověděl více pouze první asistent, zmínil češtinu, čtení a matematiku. 

Poslední paní asistentka pracuje jen v přípravném ročníku, tudíž s dětmi na prvním 

stupni ve vyučování nepracuje, přesto odpověděla, co dělá největší problémy jejímu 

vnukovi. Odpověď se shoduje s odpovědí asistenta č. 1. Tuto otázku si ověřím ještě 

rozhovorů s učiteli a také při pozorování. 

Otázka č. 5 

Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke zlepšení 

studijních výsledků? 

Tato otázka ověřovala čtvrtou hypotézu. Z odpovědi vyplývá, že romština nemá 

se studijními výsledky nic společného. Asistenti se shodli, že při své práci romštinu 

nepoužívají, žáci ji ani neznají, doma mluví česky. Neplatí ani to, že každý romský 

asistent umí mluvit romsky, jak sama uvedla asistentka č. 2. Romštinu využijí pouze při 

komunikaci s rodiči, jak uvedl první asistent, ale s dětmi v hodinách při vyučování ne. 

Otázka č. 6 

Myslíte si, že je aktivita ze stran rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Otázka ověřovala druhou hypotézu. Zde se asistenti shodli, že rodiče o školu 

zájem nemají. Na třídní schůzky nechodí, a pokud ano, tak mimo daný čas, tudíž na ně 

pedagogové nemají tolik času. Když je nějaký problém, tak se ho dozví z telefonátu ze 

školy, což není dobrý přístup, kazí jim to pohled na školu jako celek.  

4.3.3 Rozhovory s pedagogy 

V této podkapitole jsou uvedeny opět pouze zkrácené verze rozhovorů, kde jsou 

vystiženy přesné odpovědi na dané otázky. Kompletní rozhovor v celé délce je uveden 

v přílohách. 
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Rozhovor č. 1 

Základní informace: 

Paní učitelka na ZŠ Havlíčkovo náměstí působí již 16 let. Nenastupovala sem ale 

s úmyslem učit romské žáky, pouze se časem přizpůsobila situaci. Učí na druhém stupni 

český jazyk, biologii a výchovu k občanství, na prvním stupni český jazyk a vlastivědu. 

Rozhovor se konal v úterý 19. 3. 2013 v 13,30 hod. S paní učitelkou jsme byly ve 

třídě, abychom měly na rozhovor klid. Atmosféra byla velice příjemná, paní učitelka 

byla otevřená a sdílná, s otázkami neměla problém. S paní učitelkou jsem se již dvakrát 

setkala při pozorování, tudíž jsme se znaly. Rozhovor trval přibližně půl hodiny. 

Otázky k rozhovoru jsem paní učitelce poskytla 14 dní dopředu, o rozhovoru 

tedy věděla a byla na něj připravená. 

S nahráváním na diktafon souhlasila. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto je použita obecná čeština. 

Tučně jsou v textu uvedeny mé poznámky, pokud jsem vstupovala do rozhovoru. 

1/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

(vliv mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

(pauza) Budu zobecňovat, protože nemůžu mluvit o každém zvlášť, že. Ale 

obecně se může říct, že vůbec připraveni nejsou. Podle mě je to vina rodiny, protože 

rodina se o ty děti stará jenom po stránce zabezpečení finančního, a aby měly teplo, 

jídlo a vlastně nějaký čtení pohádek, ukazování obrázků. To ty děti vůbec neznají… 

Většina těch dětí neumí držet tužku v ruce, neznají barvy, neznají zvířátka, nevědí ani 

co které zvířátko dělá… Prostě to jsou základní nedostatky v rodině… Dokonce tady 

máme případy, že třeba přijdou a neumí chodit po schodech, protože se to nikdy 

neučily. Maminka, zrovna letos jsme tu měli, holčičku nosila pořád na zádech…. No a 

pak, že nemají základní jako hygienický návyky, to je taky tragédie. To jsme měli 

zrovna kluka, to už je v šestý třídě, a padaly mu bobky z kalhot, jo. (odmlka) Takže to 

jsou nepředstavitelný problémy. A myslím si, že základ je rodina! Nějaká školka, nějaká 
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přípravka, to se nemůže už doučit. Protože prostě se promešká ten vhodnej okamžik, 

kdy mozek tyhlety informace přijímá. 

2/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí 

úkoly, pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

No, domácí úkoly neřešíme, protože jsme škola bez úkolů… Ti žáci nejsou 

schopný doma úkoly udělat, že jedině co se vyklubalo, že ty menší děti si je dělaly 

s učitelem nebo s asistentem v družině, ale to pak není domácí úkol… To, že nenosí 

pomůcky to je dennodenní boj, ale bohužel i boj s rodiči, protože rodiče pak do 

žákovské knížky napíšou, že když na to nemají peníze, že jim to stejně nekoupí…Ještě 

ty na prvním stupni, protože v těch romskej rodinách je taková tradice, nebo takový 

zvyk, že se vždycky nejvíc starají o to nejmladší dítě v rodině. Takže tyhlety považujou 

už za dospělý, oni se už nezajímají a zajímají se o ty malý. Takže dokud jsou ještě na 

prvním stupni, tak to jakžtakž jde, ale jak přijdou sem na druhý stupeň, většinou už mají 

na starosti ty mladší sourozence a škola je něco bokem, to je vlastně nezajímá… No, 

jazyková připravenost, není to o tom, že by doma mluvili romsky, to tam nemluví. Oni 

většinou tou romštinou znají pár sprostých slov, jo. Ale je to o tom, že si s nima nikdo 

nepovídá, nikdo jim nečte… A kázeňský problémy jsou samozřejmě příšerný. Protože 

ty děti, když už nemají sílu dávat pozor, no tak samozřejmě nejsnazší je začít vyrušovat. 

Oni potřebujou nějakou pozornost na sebe shrnout a tohleto je nejsnazší řešení… 

3/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

To je docela těžká otázka, protože v podstatě jak komu. Zdaleka už neplatí, že 

by byli šikovný třeba ve výtvarný výchově, v hudební výchově. To už dávno neplatí. 

Jsou fakt výjimky, kde se naučí na nějaký nástroj hrát, ale většinou je nic nebaví. Ani se 

hýbat nechtějí, nemají v podstatě zájem a z toho samozřejmě vyplývají všechny ty 

problémy. Kdy jim to nejde, většinou v žádném předmětu žádný velký úspěch 

nemají…Hlavní věc je, že nemají zájem. Nechtějí. Oni nevidí totiž žádný vzor. Protože, 

třeba já mám ve třídě teď jedenáct dětí a jenom jedné dívky rodiče pracují. Jinak jsou 

všichni doma na podpoře. Nebo případně na mateřský… Takže když není vzor, vlastně 

není ani motivace, oni nemají potřebu se podobat někomu z bílejch, že jo. Tam ty vzory 
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nehledají… Tím způsobem je zase obdivuhodný, že ráno vstanou a do školy přijdou, 

protože doma u nich všichni spěj… 

Takže je to začarovanej kruh… 

Je. Ale já fakt nevidim řešení, kde to přetnout. Protože rozhodně to není ve 

škole. Rozhodně ten prvopočátek všeho je v rodině. (odmlka) Ale bohužel ty jejich 

zvyky jsou jiný. To co oni dělají, jako ta rodina, tam je to prostě jinak. Mají děti co jíst, 

mají co na sebe, mají dost hraček, tak pak je to v pořádku. 

A vzdělání je úplně stranou. 

Úplně, to jako, to jsou opravdu výjimky, kdo jako chce něčím být a kdo má 

nějakou vizi. Protože v jejich okolí je zcela výjimečně někdo s nějakou školou, 

dokončenou. Jako oni se všichni někam dostanou, to zase natolik máme schopnou 

výchovnou poradkyni, že je vždycky nějak umístí, vybere jim vhodná učiliště… Co je 

to platný, když oni do tý školy přestanou chodit. 

4/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

Vůbec. Já jak jsem na druhým stupni, na prvním stupni ještě přijdou třeba na 

třídní schůzky, jo. Ale na druhým stupni. Já jsem ještě neměla třídní schůzku, kde by mi 

přišel alespoň jeden rodič. Vždycky sem tu úplně sama, nikdy nikdo nepřijde… Takže 

rodiče znám jenom z nějakých výchovných komisí a když si je sama pozvu. Taky to tak 

řešim, všechny problémy, jakmile je nějaký problém, tak okamžitě zvedám telefon a 

urguju rodiče hned, protože jakmile se něco odkládá, tak je z toho jen další problém. 

(odmlka) A akce školy to je to samý. Na prvním stupni, když napečou perníčky a 

pozvou rodiče na čaj, tak možná některý přijdou, ale to musí být ve dvanáct hodin, když 

si pro ty děti chodí, ale aby přišli někdy jindy, třeba večer, odpoledne, to už taky nejde. 

Prostě musí to, ten čas kdy sem jdou, tak aby to bylo přesně. Jinak jakmile je to někdy 

jindy, tak to už, záměrně do školy v jinej čas, ani náhodou… Ale jinak dostat je sem do 

školy je fakt problém. Přijdou, samozřejmě když musí, když už je tady výchovná 

komise, když už je do toho zapojená i sociálka. 
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Ale jinak nemaj zájem. 

Vůbec. Začnou mít zájem v okamžiku, kdy já volám, kde ty děti jsou, proč 

nemají omluvenku od lékaře, proč jenom od rodičů. Dneska bohužel můžou mít jenom 

od rodičů, protože ze zákona oni jsou zákonní zástupci a omlouvají dítě. Tak pak mi 

přijdou vysvětlovat a říkat, co jim bylo těm dětem a proč do školy nepřišly a tak dále. 

Většinou odhalím, že je to lež, protože bydlim tady na Žižkově a vidim je venku. 

Jakmile je z jedný lži usvědčim, tak okamžitě vymýšlí něco jiného. 

5/ Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 

Tak nakonec přeci jenom ano, protože zase mám pocit, že přeci jenom pro ty 

děti sme schopný něco udělat. Jo, protože se tady o ně dopoledne postaráme (úsměv) a 

rozhodně alespoň něco jim v té hlavě uvízne. Mám v osmičce kluka, kterej je v péči 

babičky, ta babička je negramotná. Takže on za ní úplně všechno vyřizuje… Takže jo, 

nakonec je něco naučíme a nakonec ano (zasmála se) bych tady nebyla, kdyby to bylo 

úplně beznadějný, jo. Ale je to takový ten boj s větrnejma mlýnama, pořád dokolečka. 

(odmlka) Ale fakt jsem vždycky šťastná, když vidim, že ráno mám plnou třídu dětí, 

protože si řikam, zase všichni vstali, nehleděli na to, že doma celá rodina spí, přišli do 

školy, někteří si dokonce koupili i propisku, když jsem den předtim na ně nadávala, že 

nemají zase čim psát. Ale i ty děti mají zájem o to si koupit bagetu, koupí si velkou 

flašku kokakoly a to že nemají propisku? To je nechá být. To je to poslední. Takže ráno, 

když přijdete do třídy, všichni mají obrovskou bagetu, někteří dvě bagety, velikánkou 

flašku pití a tak sou vybavený do školy… Nevim no, je to prostě boj, je to pořád 

dokolečka a pořád dokola. Snad nějaký světlo na konci tunelu, ale hrozná bída. 
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Rozhovor č. 2 

Základní informace: 

Paní učitelka na ZŠ Havlíčkovo náměstí učí od roku 1988. Od roku 1999 pracuje 

jako zástupkyně ředitelky. Její aprobací je český jazyk – francouzština. O práci s Romy 

žádný výrazný zájem neměla, ale přizpůsobila se okolnostem.  

Rozhovor s paní zástupkyní se konal v úterý 9. 4. 2013 v 11 hod. v její kanceláři, 

abychom měly na rozhovor klid. S paní zástupkyní jsem po celou dobu spolupracovala, 

tudíž jsme se znaly. Atmosféra byla příjemná. Rozhovor trval přibližně půl hodiny. 

Otázky k rozhovoru jsem poskytla měsíc dopředu, o rozhovoru tedy paní 

zástupkyně věděla a byla na něj připravená. 

S nahráváním na diktafon souhlasila. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto je použita obecná čeština. 

Tučně jsou v textu uvedeny mé poznámky, pokud jsem vstupovala do rozhovoru. 

1/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

(vliv mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

Tak my máme zkušenosti s tím, že pokud děti nechodí ani do přípravné třídy u 

nás ve škole, ani do mateřské školy, což teda většinou nechodí, že by měly problémy 

s tím, aby nastoupily do první třídy, protože jsou opravdu, většinou na školy málo 

připravené. Nejsou zvyklé na to, aby, asi jako děti většinových rodin, se učily cvičit 

paměť, někdy třeba neviděly ani tužku, ani ji nedržely, takže nedokážou udělat rovnou 

čáru, natož napodobovat nějaké tvary, nebo mají velké nedostatky dorozumívání, 

protože mají vady řeči, velké vady řeči, jako je třeba patlavost. Nebo mají velmi nízkou 

slovní zásobu, často ani nerozumějí, co se jich ptáme, mají špatnou sluchovou analýzu. 

Mají problémy s hygienou…. Ono je to zřejmě dáno tím, že v těch rodinách je víc dětí a 

ty rodiče vlastně pro tyhlety děti se už nedostává času, protože mají mladší sourozence a 

zase se věnují těm mladším sourozencům… A co se týká té jazykové přípravy, tak si 

myslím, že mnohdy ty rodiče taky neumí dobře česky a tak na ty děti mluví takovým 
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tím zvláštním způsobem, tou směsicí češtiny, romštiny a někdy slovenštiny, tak taky 

tam to dorozumívání je takový… 

Myslíte si, že kdyby třeba chodily doopravdy od těch tří let do té mateřské 

školy, že by se to zlepšilo? 

No, já si myslím, že by to tak bylo, protože ta příprava toho jednoho roku, asi je 

to trošku málo. My se i snažíme, paní ředitelka žádala tady obec, jestli bychom ty 

romské děti mohli brát už od čtyř let do té přípravné třídy. Jenomže stát to platí od pěti 

let, takže oni by nám to sice povolili, ale nevíme, kdo by nám to jako zaplatil. Ale víme, 

že ty děti to potřebujou. Takže kdyby začaly chodit ve třech letech do školky, tak by ten 

posun byl určitě daleko lepší. Problém je taky trošku v tom, že oni je sice zapíšou ty 

děti, ale pak zase, protože ta docházka není povinná, jako je povinná školní docházka od 

šesti let, od první třídy. Tak prostě mají potom výmluvy proč je, třeba v zimním období, 

sem nevodí. Že se jim nechce vstávat, vymlouvají se, že jsou nemocný… Ty rodiče 

nemají tu motivaci pro to, že by to jejich dítě mělo mít nějakou přípravu do vstupu 

školy, protože oni taky asi neměli, tak jim to nepřijde normální. A další věc je, že ty 

rodiny jsou početnější, než ty naše, a ty děti některé se v tom ztrácejí. Když se pak o ty 

mladší děti starají starší sourozenci, kteří ne vždy (smích), byť jsou žáky základní 

školy, mají pro ně nějakej přínos a určitě teda ty děti, ty starší sourozenci, nejsou od 

toho, aby ty děti připravovali na školu… 

2/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí 

úkoly, pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

Já osobně teda s nima nejčastěji řeším jejich chování, protože ty děti, který my 

tady učíme na druhým stupni, tak se dostávají do toho pubertálního věku, a u nich je to 

ještě umocněno tím, že se dostanou do toho pubertálního věku dřív. A navíc jsou 

z rodiny chápaný jako skoro už dospělý a zřejmě mají v té rodině větší práva než by 

bylo záhodno a pak si myslí, že to budou zkoušet na nás tady taky… Jejich drzé chování 

a i takové odmítání jakékoli autority, nebo se setkávám s postojem, já se s vámi bavit 

nechci teďko, já se s vámi bavit nebudu, protože jako vy mě nezajímáte… Pak teda 

(pomlka) je problém tzv. skrytého záškoláctví, že ty rodiče ty děti vlastně podporujou 

v tom, že prostě z nějakého malicherného důvodu to dítě do školy nejde. Pro ně je 
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absolutně nepochopitelné, když jim vytýkáme, že když byly u zubaře, že měly přijít 

potom do školy. Což je u většinové společnosti běžné… Pak je teda problém ještě 

s pomůckami, v tom, aby ty děti je do školy vůbec nosily. Oni by nejradši do školy 

chodily s rukama v kapse a my abychom jim tady ve škole všechno pučili, případně 

dali, a oni to v tu ránu zahodili do koše. Nám se tady stávalo, že učitel přišel do třídy 

řek, on tam nikdo nemá čim psát, co s nima mám dělat? ... No a domácí úkoly, to jste už 

možná slyšela, že my jim (smích) domácí úkoly nedáváme. Ale na prvním stupni jim, si 

myslim, pani učitelky úkoly dávají. Že to nepovažují za nějaké domácí úkoly, když jim 

daji přepsat z pracovního sešitu tři řádky, že to není domácí úkol. A že bychom ty děti 

až tak dobře nepřipravovali, kdybychom po nich vůbec nic nechtěli… 

3/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

Nevim, teda jestli je to tou mojí představou, když já učim češtinu, že to tak je, 

ale vždycky to tak všichni taky říkají, že to je teda ta čeština a potom ten cizí jazyk. 

Protože oni neovládnou dobře tu češtinu, tak těžko se potom člověk, teda vyučující 

cizího jazyka, může opírat o věci z té češtiny. A když pro ně vlastně ta čeština je 

částečně druhý jazyk a oni se maj potom učit další cizí jazyk… A pak teda si myslim ty 

věci, které souvisí s tím abstraktním myšlením, že ty si neumějí představit… 

A jak se vždycky říkalo, že jsou Romové šikovný, nebo že mají v sobě tu hudbu 

a hudební nadání, tanec. Platí to? 

No, tak pohybově nadaný sou určitě. A máme tady děti, který sou dobrý 

muzikanti, protože to mají v rodině a hrají doma na nástroj jejich rodiče a oni se k tomu 

potom přidávají. A třeba ty starší chodí s těma rodičema hrát, nebo teda s otcem, ne 

s oběma. Ale paní učitelka na hudební výchovu říká, že už ani zpívat neuměj (smích). 

Tak nevím, jestli to ještě pořád platí. (úsměv) 

4/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce 

školy? 

No, pokud mají ty děti malé a líbí se jim tady, tak se taky chtějí přijít podívat, co 

se ty jejich děti naučily a předvádějí. A třeba se podívat i na ty obrázky, co nakreslily a 

jak píšou. Ono to taky hodně záleží na tom třídním učiteli. Když je ta paní učitelka 
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prostě kontaktuje a zve je a láká je do školy. Učitelky na prvním stupni vymýšlejí různé 

akce při nějakých příležitostech, nějaké svátky a ony to prostě pro ně připraví a ještě jim 

připraví občerstvení, tak to ty rodiče přídou a pyšně se dívají, jak ty jejich děti se tam 

teda producírujou a snědi to občerstvení a (smích) a zase odejdou. Ale taky jako 

nepřijdou všichni a pak jestliže jsou normální třídní schůzky, aby prostě přišli do školy 

jen tak, to už není ono. A na druhým stupni teda není vůbec žádná velká sláva. (začne 

zvonit telefon) Protože když vědi, že je čeká nějaký problém, tak proč by sem chodili, 

že jo. (rozhovor je přerušen kvůli telefonu) Naopak si je pak musí pani učitelka 

pozvat úplně zvlášť, mít zvláštní třídní schůzku, když s nima chce pracovat, teda s nima 

chce mluvit. A ještě jim musí zvlášť telefonovat domu, aby se teda uráčili přijít. Ale 

běžně s tak jako zvykli, když to tak řeknu (pomlka) no, nespolupracovat s námi, no. 

5/ Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 

Já jsem o tom přemýšlela, jestli vůbec očekávám, aby mi ta práce nějaký 

uspokojení přinášela. (úsměv) Prostě už jsem (pomlka) asi jsem už ve věku, kdy bych 

se možná nejradši viděla v důchodu. A tak do tý práce chodim, není to s nějakým 

velkým odporem a pocit uspokojení už asi od toho ani nečekám. Tak v zásadě, no. Tak 

v zásadě jo, ale možná bych si uměla představit větší pocit uspokojení. (úsměv) 

4.3.4 Vyhodnocení rozhovorů s pedagogy 

Otázka č. 1 

 Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 

mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

Tato otázka ověřovala pátou a částečně, z hlediska jazykové připravenosti, i 

čtvrtou hypotézu. Obě paní učitelky se shodly v tom, že romské děti na vstup do první 

třídy základní školy připraveny nejsou. Základ vidí především v rodině, protože rodiče 

s dětmi nijak nepracují, nevěnují se jim, nečtou si s nimi, tudíž mají žáci špatnou 

jazykovou připravenost. První paní učitelka vidí hlavní problém v rodině a myslí si, že 

ani mateřská škola by je nedokázala dostatečně připravit, pokud není motivace ze strany 

rodiny. Druhá paní učitelka vidí v mateřské škole výhodu, protože jeden rok v přípravné 
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třídě, kdy je dítěti pět, někdy i šest let, nemůže stačit. Ještě by viděla variantu v tom, že 

by se děti do přípravných ročníků mohly zapisovat dříve.  

Otázka č. 2 

Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, 

pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

Otázka ověřovala první hypotézu. Odpovědi se opět shodovaly, nejčastější 

problémy, které s romskými žáky řeší, je jejich chování, tzn. kázeňské problémy. Žáci 

často vyrušují, jsou drzé, neuznávají autority. Dalším podstatným problémem je 

docházka do školy a nenošení pomůcek do hodin. Zde jsou žáci kryti ze strany rodičů, 

kteří jim zameškané hodiny omluví. První paní učitelka považuje za úspěch, když přijde 

ráno do třídy a vidí, že je třída plná, že děti vstaly a rozhodly se do školy přijít. 

Otázka č. 3 

Jaké předměty a aktivity dělají romským žákům největší problémy? 

Tato otázka ověřovala třetí a čtvrtou hypotézu. Paní učitelka č. 2 uvedla jako 

největší problém český a další “cizí” jazyk. Romští žáci mají problém mnohdy 

porozumět textu v českém jazyce, natož, když se mají naučit jazyk cizí. Důvodem je, 

podle paní učitelky, že rodiče doma na děti mluví směsicí romštiny, češtiny a někdy i 

slovenštiny, sami česky dobře neumí. Dále uvádí abstraktní myšlení. První paní učitelka 

vidí problém komplexně a to tak, že romští žáci nemají zájem. Jsou líné, nic je nebaví. 

Uvádí, že už neplatí, že by byli šikovní v hudební nebo výtvarné výchově, protože 

nemají o nic zájem. Podle ní je problém v tom, že nemají žádný vzor, “bílé” si za vzor 

brát nechtějí a doma se nemají učit od koho. 

Otázka č. 4 

Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Otázka ověřovala druhou hypotézu. Obě paní učitelky se shodují v tom, že 

romští rodiče zájem o školu nemají. Nespolupracují s ní, na třídní schůzky nechodí. 

První paní učitelka dokonce uvedla, že se jí ještě nestalo, že by přišel na třídní schůzku 
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alespoň jeden rodič. Školu ignorují a berou ji spíše jako instituci, která po nich pořád 

něco chce, ale nic jim nedává. Pokud je ve škole nějaká akce tak rodiče přijdou pouze 

v případě, že je to v čase, kdy chodí pro své děti, když už do školy jdou, ale v jiném 

čase nepřijdou. Spolupracují jen tehdy, pokud je nějaký problém. 

Otázka č. 5 

Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 

Paní učitelka č. 1 se svou prací spokojená je a nakonec ji uspokojení přináší. 

Myslí si, že je úspěch v tom, že děti do školy vůbec chodí a že se něco naučí. I když je 

to běh na dlouhou trať. Druhá paní učitelka by si představovala uspokojení větší, ale 

v zásadě spokojená je. 

4.3.5 Pozorování 

Pozorování jsem prováděla na již zmiňované škole po domluvě s paní 

zástupkyní a učiteli, kterých se pozorování týkalo. Vždy jsem byla předem ohlášená, 

učitelé o mé přítomnosti věděli a do výuky jsem nijak nezasahovala. Pozorování slouží 

k ověření mnou stanovených hypotéz a jako doplňující faktor získaných informací. 

Pozorování č. 1 

Pozorování proběhlo v úterý 20. října 2012 na Základní škole Havlíčkovo 

náměstí. Navštívila jsem 3. vyučovací hodinu ve třídě IV. A na předmětu Vlastivěda. 

Ve třídě bylo 11 žáků, převážně romského původu. Podle paní učitelky je tato 

třída problémová. Ve třídě byl, kromě paní učitelky, i pedagogický asistent. Prostředí ve 

třídě bylo velmi příjemné, v zadní části byl umístěn koberec, lavice byly srovnány do 

tvaru písmene U, byla zde i a skříňka s policemi, kde mají žáci učebnice. 

Žáci měli za domácí úkol, odpovědět na otázku – Čím je určováno počasí? Paní 

učitelka mi ukázala odpověď od jednoho děvčete, které odpovědělo: ,, Počasí je 

určováno Bohem a meteorologií.“ V minulé hodině vlastivědy probírali, jak člověk 

negativně ovlivňuje přírodu kolem nás. Dnes mají samostatnou práci, mají naopak 

vymyslet, jak člověk přírodu ovlivňuje pozitivně, co by měl/ dělá pro přírodu, nebo co 
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on sám může pro přírodu udělat. Mají používat učebnici nebo to vymyslet sami. Paní 

učitelka jim rozdá papíry, mají si to první napsat nanečisto a po společném 

zkontrolování přepsat do učebnice. 

Při práci si všímám, že všichni žáci mají na stole pomůcky, plný penál, sešit, 

učebnici a pracovní sešit. Žákovské knížky jsou na stole paní učitelky. Až na jednoho 

žáka jsou ostatní přezutí. Usilovně pracují a přemýšlí, hledají odpověď v učebnici a jsou 

potichu. Paní učitelka je upozorňuje, že jí každý musí ukázat svou odpověď, že na to 

musí přijít sami. Po chvíli jim radí, že to najdou na stránce, na obrázku (pozn. na 

obrázku v učebnici byla fotografie parku s vysázenými květinami), asistent se jim 

pokouší také radit, přivézt je na myšlenku. 

Postupem času se začínají žáci bavit, radit se, nejsou schopni nic vymyslet. Paní 

učitelka každého obejde, kouká se, co kdo napsal a znovu se je pokouší navést na 

správnou odpověď. Napoví, že jednu z věcí dělají ve škole, ale někdo i doma.  

Zanedlouho to zkouší i pan asistent, dotkne se lahve, kterou má jeden z žáků na stole, a 

trochu ji pomačká (pozn. chce jim naznačit třídění odpadu). Dva z žáků napsali, že 

přírodě pomohou, když se budou ve škole i doma učit. (pozn. oba seděli vedle sebe, 

tudíž je pravděpodobné, že to od sebe opsali) 

V deset hodin a dvacet minut přináší jedna žákyně paní učitelce svou odpověď a 

dostává jedničku. Motivuje tím další dva žáky, kteří zanedlouho svou práci také ukazují 

a dostávají též jedničku. Žáci mají zakázáno to ostatním ukazovat a napovídat. V půl 10 

je paní učitelka vyvádí na chodbu a názorně jim ukazuje koše na tříděný odpad. Po 

návratu do třídy si žáci na papír napíší třídění odpadu, ale dál už nic. Proto si odpovědi 

říkají nahlas, ale žáci nemluví, neodpovídají, vše jim říká paní učitelka nebo pan 

asistent. V 10.35 hod zazvoní, asistent odchází ze třídy na chodbu. 

Žáci celou hodinu vlastivědy strávili nad jedním úkolem. Nebyli schopni 

vymyslet jednoduchou odpověď sami, ani s pomocí učebnice, kde si něco mohli přečíst. 

Jen tři žáci byli schopni odpověď na otázku vymyslet a byli oceněni jedničkou do 

žákovské knížky. 
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Pozorování č. 2 

Pozorování v přípravném ročníku na Základní škole Havlíčkovo náměstí 

proběhlo 30. října 2012. Ve třídě jsem byla od 8 do 12 hodin.  

V den mého pozorování chyběla paní učitelka, tudíž jsem ve třídě byla jen s paní 

asistentkou. Ve třídě bylo 6 dětí, tři dívky a tři chlapci. Děti sedí v lavicích, na začátku 

hodiny se pozdraví a řeknou si krátkou básničku, potom se posadí a zkontrolují, kdo 

chybí. Paní asistentka z krabičky vyndává papírky se jmény a dětem je ukazuje, ty 

říkají, zda je daný chlapec nebo dívka ve třídě přítomen/na, pokud ano, připevní lísteček 

se jménem na magnetickou tabuli. Potom se spočítají a rozdělí se na dívky a chlapce. 

Děti si tak cvičí počítaní. 

Třída je rozdělena na tři části, jedna část slouží k učení, zde děti sedí v lavicích, 

kreslí, počítají, říkají básničky nebo zpívají písničky. Druhá část třídy slouží k jídlu a 

pití. Děti sedí opět u velkého stolu, u kterého svačí. A třetí část je hrací plocha, je zde 

koberec a děti tu mají hračky, se kterými si mohou v daný čas hrát. Součástí přípravné 

třídy je i toaleta s koupelnou a šatna. 

Celý den, který děti stráví v přípravné třídě, paní učitelka střída činnosti, aby se 

děti vydržely soustředit, nenudily se a zároveň si zvykly na povinnost sedět v lavici a 

soustředit se na vyučování. Učí se barvy, čísla, roční období, názvy měsíců, jak jsou po 

sobě a přiřazují je k daným ročním obdobím, dny v týdnu. Dále jak se děti jmenují, kde 

bydlí, jestli mají sourozence, co dělá maminka a co tatínek, apod. 

Všímám si, že věci, které by byly pro české dítě samozřejmostí zhruba kolem 3 

nebo 4. roku, romské dítě neví ještě v pěti letech. Děti mají problémy s barvami, vůbec 

je neumí pojmenovat, neznají základní barvy, pletou se jim dny v týdnu i měsíce. 

Ovšem, když se začalo zpívat nebo recitovat básničky, děti znaly slova, zpívaly, 

dokonce mě i jednu písničku naučily. 

Pozorování bylo zvláštní v tom, že jsem s dětmi mohla pracovat s paní 

asistentkou, jelikož paní učitelka nebyla přítomna. S dětmi jsem si povídala, malovala, 

zpívala, říkaly jsme si, kde bydlí a i ony samy se ptaly na mě. Bylo to velmi příjemné a 

hezky strávené dopoledne.  
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Pozorování č. 3 

Pozorování proběhlo 6. 11. 2012 v přípravné třídě na Základní škole Havlíčkovo 

náměstí. V přípravné třídě jsem strávila 2 vyučovací hodiny. 

Ve třídě bylo 8 dětí, poznala jsem 3 děti, které byly přítomny při minulém 

pozorování v této třídě. Paní učitelka mě zpočátku informovala, že do třídy je přihlášeno 

celkem 19 dětí, ale že mají s docházkou problémy. 

Hodina začínala stejně jako minule, paní učitelka se s dětmi pozdravila, odříkaly 

úvodní říkanku a začala se dělat docházka. Děti se spočítaly, řekly kdo tu je a kdo 

chybí, kolik je ve třídě dívek, kolik chlapců a opět připevňovaly lístečky se jmény na 

magnetickou tabuli. Potom si řekly co je za den, za měsíc, jaké máme roční období a 

zarecitovaly tři básničky. Paní učitelka se s dětmi učila zvířata, kde bydlí a dávala jim 

různé hádanky. Děti se do všech aktivit zapojovaly, ale byly unavenější a trochu 

nesoustředěné, než při mém prvním pozorování. 

V druhé hodině šla paní učitelka s dětmi do hrací části, kde si stouply do 

kroužku a zpívaly různé písničky. Dále se děti protahovaly, aby byly připravené na další 

sezení v lavici. 

Do všech aktivit i činností se zapojovala i paní asistentka, která děti občas 

povzbuzovala k činnosti, jak jsem již uvedla, děti byly nesoustředěné. Po skončení 

druhé hodiny jsem odcházela. 

Pozorování č. 4 

Pozorování ze dne 26. listopadu 2012. Navštívila jsem 6. vyučovací hodinu, 

hodinu Výchovy ke zdraví, v šesté třídě. 

Ve třídě je 14 dětí. Lavice jsou ve třídě uspořádány běžně v řadách, dále je ve 

třídě jeden počítač a boxovací pytel. Téma hodiny je Obec – třídění odpadu. 

Žáci nejsou schopni být potichu, sice spolupracují s paní učitelkou, ale vše za 

hluku, vykřikování a vyrušování. Probírají třídění odpadu, jaké máme druhy a barvy 

popelnic a co do jaké popelnice patří. Paní učitelka má na vše obrázky a názorné 
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ukázky. Výklad je ale přerušen návštěvou, kdy do třídy vejde starší žákyně, nebo 

studentka, a potřebuje si odvézt dívky, kvůli tanečnímu představení. Jedná se o pět 

žákyň. Po svolení paní učitelky nastává nesouhlas ze strany chlapců, nechtějí už 

pracovat, když nemusí dívky, tak oni taky nebudou. Nakonec se zapojí do praktické 

činnosti, kdy jim paní učitelka rozdá „ odpadky“ a žáci je mají roztřídit do příslušných 

popelnic na obrázku. Jsou tu například krabička od pasty na zuby, kelímek od jogurtu, 

kalkulačka, polystyrenové kuličky, noviny, pet lahev, krabice od mléka aj. Žáci se 

činnosti ujmou, během chvíle mají hotovo, odpad roztřídili většinou dobře, kromě dvou 

chyb. 

Po vysvětlení a ukázce se mají vrátit na místo v lavici. Nastává opět hluk a 

překřikování. Po chvíli jedna žákyně spadne ze židle, protože se houpala, v tu ránu 

nastává neuvěřitelný smích. Potom následují nepřerušitelné nadávky, které si spolu 

vyměňují žákyně, která spadla ze židle, s chlapce v první lavici. Celá situace trvá asi 

minutu a podotýkám, že se vulgárními výrazy nešetřilo. Poté se opět uklidní a paní 

učitelka může pokračovat ve výuce. Ale asi po deseti minutách musí paní učitelka žáka, 

který před chvílí nadával, vyhodit za dveře, kvůli neustálému vyrušování a nadávání. 

Nastává relativní klid. V poslední části hodiny ukazuje paní učitelka žákům názorné 

ukázky, co se z tříděného odpadu opět vyrábí, což žáky zajímá. Potom si udělají stručný 

zápis do sešitů. 

Celá hodiny probíhala za neustálého vyrušování, vykřikování a hluku. Žáci 

dokázali vnímat pár minut. Všichni měli psací potřeby i sešity. 

Vyrušování a celkový stav hodiny mohl být zapříčiněn odchodem několika 

žákyň na zkoušku tancování, místo učení. Ostatní žáci to považovali za nespravedlnost 

a také se nechtěli učit. Nebo tím, že tato hodina byla poslední a žáci se těšili domů. Po 

odchodu již zmíněného žáka byla ve třídě lepší atmosféra, žáci se moc nerozptylovali. 

Pozorování č. 5 

Pozorování ze dne 27. 11. 2012 v osmé třídě, čtvrtá vyučovací hodina, hodina 

Přírodopisu. Vyučujícím je stejná paní učitelka, která učila včera šestou třídu na hodině 

Výchova ke zdraví. 
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Začínají probírat téma Člověk, lidské tělo. Ve třídě je pouze 6 žáků, všichni mají 

učebnici, psací potřeby a kromě tří žáků i sešit.  

Ve třídě je jeden počítač, ping – pongový stůl a lavice jsou uspořádány běžným 

způsobem. Žáci jsou klidní, spolupracují a odpovídají na otázky kladené paní učitelkou. 

Zpočátku hodiny probírají jaký má vztah člověk k přírodě nebo ke zvířeti a 

potom se věnují lidskému tělu a jeho částem. Paní učitelka jim přinesla do hodiny 

ukázat umělou pannu s vyndavacími orgány, aby si žáci uměli představit, co budou 

probírat a čemu se budou do konce školního roku věnovat. 

Potom si mají otevřít učebnici a prohlížejí obrázek lidského těla v učebnici. 

Všímám si, že žáci mají malou slovní zásobu a neumí některé části lidského tělo 

pojmenovat. Potom jim paní učitelka rozdá papíry s lidskou postavou a mají si tam 

jednotlivé části těla naznačit a popsat. Žáci pracují, nevyrušují, někdy si zavolají paní 

učitelku a poprosí ji o kontrolu. Paní učitelka jednotlivé žáky obchází a kontroluje nebo 

je upozorňuje na chyby a nedostatky. Nespěchá, vše dělají v klidu, hlavně, aby tam měli 

vše naznačené a popsané. Potom si mají papír nalepit do sešitu, aby ho neztratili, kdo 

sešit nemá, nechává si obrázek u paní učitelky a další hodinu si ho tam nalepí. Potom si 

udělají stručný zápis do sešitu. 

V závěru hodiny si žáci prohlíží pannu, vyndávají orgány, pojmenovávají je a 

zopakují si jednotlivé části těla, které si zakreslovali do obrázku. 

Celá hodiny probíhala v klidu, v příjemné atmosféře. Žáci se snažili, 

spolupracovali a odpovídali na otázky kladené vyučujícím.  

4.3.6 Vyhodnocení pozorování 

Při mém pozorování ve výuce jsem si ověřila hypotézy, které jsem si stanovila a 

doplnila si poznatky o výuce romských žáků.  

První pozorování v přípravné třídě bylo ovlivněno tím, že nebyla přítomna paní 

učitelka. Zapojila jsem se tedy do pracovního procesu a s dětmi pracovala společně 

s paní asistentkou. Vypozorovala jsem, že děti opravdu nemají základní znalosti, co se 

týká barev, počítání do deseti, ale i s rozlišením jména a příjmení. Pletou si měsíce 
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s ročním obdobím, neumí vyjmenovat dny v týdnu. Děti jsou velice nesoustředěné, 

nevydrží sedět, nenechají se vzájemně domluvit, skáčou si do řeči, jsou netrpělivé. 

Druhé pozorování v přípravné třídě už probíhalo s paní učitelkou, ale poznatky 

se nezměnily. Děti vyrušovaly, byly nesoustředěné, netrpělivé, ale paní učitelka se je 

snažila zaujmout a motivovat k práci. 

Ostatní pozorování na prvním a následně druhém stupni také potvrdili výpovědi 

asistentů a učitelů. Žáci na prvním stupni spolupracovali s paní učitelkou spíše, než žáci 

na druhém stupni. Nevyrušovali ani nevykřikovali, na práci se soustředili, ale neuměli 

pracovat s textem, nechápali zadání úkolu, práce jim trvala vlastně celou vyučovací 

hodinu, takže nic jiného s nimi paní učitelka nestihla. Všimla jsem si, že žáci od sebe 

opisují, snaží se si radit a celkově neumí pracovat samostatně. Všichni žáci měli ale na 

stole penál s psacími potřebami a učebnice. Jak jsem se ale později dověděla, učebnice 

se nechávají ve třídě, aby je žáci nezapomínali. 

Na druhém stupni žáci vyrušovali, v jedné hodině, pozorování č. 4, paní učitelku 

úplně přehlíželi a nespolupracovali. Při pokusu o skupinovou práci se ještě více 

rozptýlili. Byli nesoustředění, výuka je nebavila, neměli ani pomůcky a skákali paní 

učitelce do řeči. Žáci si vynucovali pozornost tím, že vyrušovali. Zaregistrovala jsem i 

používání vulgárních slov a nadávání si navzájem. 

Při pozorování č. 5 byla situace jiná. Třída byla klidná, žáci výuku poslouchali, 

s paní učitelkou spolupracovali a snažili se zapojit. Psací potřeby i sešity měli. Zde jsem 

zaregistrovala malou slovní zásobu, vzhledem k tomu, že to byli žáci osmé třídy, 

neuměli pojmenovat orgány lidského těla, dělalo jim problém se vyjádřit. Přesto 

probíhala výuka v klidné atmosféře. 

Chování žáků ve všech pozorovaných třídách mohla ovlivňovat má přítomnost a 

může být tím zkresleno.  
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4.4 Vyhodnocení hypotéz 

V první hypotéze jsem se domnívala, že více jak 50 % romských žáků má 

kázeňské problémy. Předpokládala jsem, že budou žáci vyrušovat, při vyučování budou 

neklidní, nebudou se chtít do výuky zapojit a budou ignorovat autority. Tuto hypotézu 

jsem si ověřila jednak rozhory s pedagogickými asistenty a učiteli, kteří mi mou 

hypotézu potvrdili, a také pozorováním, kdy jsem se mohla na vlastní oči přesvědčit, že 

žáci mají velké problémy v oblasti chování. První hypotéza se tedy potvrdila . 

V druhé hypotéze jsem předpokládala, že škola naráží na nezájem a lhostejnost 

ze strany rodičů. Hypotézu jsem si ověřila rozhovory s pedagogickými asistenty a 

s pedagogy, kteří mi mou domněnku jednohlasně potvrdili. Hypotéza se tedy potvrdila . 

U třetí hypotézy jsem předpokládala, že narazím při mém pozorování ze strany 

romských žáků na nezájem, malou aktivitu při vyučování. Žáci do hodin nebudou 

chodit připraveni a k výuce budou lhostejní. Při pozorování jsem na tyto skutečnosti 

narazila a mohu tedy říci, že se mi hypotéza potvrdila . 

Čtvrtá hypotéza se týkala jazykové připravenosti. Konkrétně využití romštiny při 

výuce, která se týkala pouze asistentů. Domnívala jsem se, že využití romštiny při 

výuce na prvním stupni zlepšuje studijní výsledky romských žáků. Část této hypotézy 

jsem si ověřila v rozhovorech s asistenty, které ji nepotvrdily . Asistenti romštinu při 

výuce nepoužívají a shodují se na tom, že děti romsky skoro neumí. Dále se hypotéza 

vztahovala na malou slovní zásobu. Domnívala jsem se, že romští žáci mají velice 

malou slovní zásobu, a proto jim bude dělat problém samostatná práce, práce s textem, 

apod. Potvrdily mi to rozhovory s pedagogy, kteří jazykovou nepřipravenost a malou 

slovní zásobu vidí jako zásadní problém při jejich práci ve škole. Nejsou schopni 

samostatné práce, práce s textem, nerozumí výkladu, apod. 

V páté hypotéze jsem se domnívala, že romští žáci před vstupem na základní 

školu nenavštěvovali mateřskou školu. Tuto hypotézu jsem si mohla ověřit pouze 

z rozhovorů s asistenty a pedagogy, které ji částečně potvrdily . Učitelé i asistenti se 

shodli, že romské děti mateřské školy nenavštěvují, poslední rok před vstupem na 

základní školu dochází do přípravného ročníku. 
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Doplňující informace: 

Na posledním setkání s paní zástupkyní jsem se zeptala, zda by šly dohledat 

konkrétní informace o tom, zda romské děti, před vstupem na základní školu, chodily 

do mateřské školy. Paní zástupkyně mi slíbila tyto informace dohledat a po čase mi 

poslala tuto zprávu: 

… zjistila jsem, že do naší první třídy nastupuje přibližně ročně 65 % dětí, které 

více či méně chodily do našeho přípravného ročníku (byly přihlášené). Prohlédla jsem 

záznamy za posledních 9 let, číslo se pohybovalo od 52 do 70 %. Což je docela vysoké 

procento romských dětí, které se v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky připravovaly na vstup do školy. Domníváme se, že tak vysoký počet je 

způsoben tím, že k nám většinou přicházejí mladší sourozenci našich žáků a 

informovanost o existenci přípravného ročníku je v komunitě velká. Další roli hraje 

bezplatnost tohoto vzdělání, často by děti chtěli rodiče zapsat již dřív, protože na 

mateřskou školu nenajdou v rodinném rozpočtu peníze. Dítě, které navštěvovalo 

mateřskou školu, jsme tu měli jedno. 

Touto zprávou mohu tedy říci, že se pátá hypotéza potvrdila úpln ě. 

  



 
72 

 

4.5 Závěr výzkumné části 

Cílem této části bylo ověřit si mnou vytvořené hypotézy v terénu, tzn. pomocí 

pozorování na vybrané Základní škole a pomocí rozhovorů, které mi pomohly nejen 

s ověřením hypotéz, ale také mi poskytly hlubší pohled na tuto problematiku. Před 

zadáváním rozhovorů jsem se domnívala, že odpovědi asistentů a pedagogů se budou 

lišit. Příjemně mě překvapilo, že tomu tak nebylo. Asistenti i učitelé se v zásadních 

věcech shodovali a měli na danou problematiku podobný názor.  

Ráda bych podotkla, že zjištěné informace se týkají konkrétní školy a tudíž se 

mohou od jiných škol lišit. Přesto se domnívám, že poznatky, které jsem při pozorování 

a rozhovorech získala, jsou velmi cenné. 

Zjištěná fakta bych ráda zprostředkovala dalším zájemcům a překládám je 

formou krátké informační brožury v následující části. 
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5 Informační brožura 

V této kapitole představím stručnou informační brožuru, která shrnuje mé 

poznatky, které jsem získala na jedné pražské základní škole. Brožura je určena pro 

studenty Pedagogické fakulty, kteří se o tuto problematiku zajímají. Brožura je také 

přiložena jako příloha. 

Při vypracovávání informační brožury jsem vycházela z informací od asistentů i 

učitelů a také z mého vlastního pozorování.  

Popis školy: 

Škola se řadu let specializuje na výuku žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Výuka žáků zde probíhá v malých třídních kolektivech, kde se využívá 

speciálních pedagogických metod a technik. Cílem těchto malých třídních kolektivů je 

především respektování rozdílného tempa při výuce, ale také respektování jejich 

speciálních vzdělávacích potřeb. Ve škole je zřízený také přípravný ročník, který má za 

cíl připravit děti předškolního věku, nebo s odkladem školní docházky, na vstup do 

první třídy základní školy. 

Pracuje zde 5 pedagogických asistentů, kteří pomáhají dětem s výukou. Asistenti 

jsou přítomny na prvním stupni a v přípravném ročníku. 

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, jehož hlavním úkolem je 

vytvářet podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

s důrazem na děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich rodiny. Pracoviště 

obsahuje tým v největším možném obsazení pracovníků v podobě výchovného poradce, 

školního speciálního pedagoga, metodika prevence a v neposlední řadě také školního 

psychologa. 

Součástí školy je také školní družina a díky grantům MŠMT a Evropských 

strukturálních fondů má zabezpečen provoz odpolední zájmové činnosti zdarma. 
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Nejčastější problémy – jak to vidí asistenti a učitelé: 

• nepřipravenost na vstup do prvního ročníku 

• jazyková nevyzrálost, špatná slovní zásoba 

• různé poruchy řeči (patlavost) 

• docházka do školy – kryté záškoláctví ze strany rodičů 

• nenošení pomůcek 

• kázeň – především problém s autoritami, drzost 

• nezájem a nechuť se učit 

• rodiče – spolupracují se školou, jen pokud je nějaký problém; nechodí na třídní 

schůzky ani na jiné akce školy 

 

Pro představení problémů, které jsem sama poznala při návštěvě školy, uvádím 

vybraná pozorování od přípravného ročníku po druhý stupeň. 

Vybrané pozorování z přípravného ročníku: 

V den mého pozorování chyběla paní učitelka, tudíž jsem ve třídě byla jen s paní 

asistentkou. Ve třídě bylo 6 dětí, tři dívky a tři chlapci. Děti sedí v lavicích, na začátku 

hodiny se pozdraví a řeknou si krátkou básničku, potom se posadí a zkontrolují, kdo 

chybí. Paní asistentka z krabičky vyndává papírky se jmény a dětem je ukazuje, ty 

říkají, zda je daný chlapec nebo dívka ve třídě přítomen/na, pokud ano, připevní lísteček 

se jménem na magnetickou tabuli. Potom se spočítají a rozdělí se na dívky a chlapce. 

Děti si tak cvičí počítaní. 

Třída je rozdělena na tři části, jedna část slouží k učení, zde děti sedí v lavicích, 

kreslí, počítají, říkají básničky nebo zpívají písničky. Druhá část třídy slouží k jídlu a 

pití. Děti sedí opět u velkého stolu, u kterého svačí. A třetí část je hrací plocha, je zde 

koberec a děti tu mají hračky, se kterými si mohou v daný čas hrát. Součástí přípravné 

třídy je i toaleta s koupelnou a šatna. 

Celý den, který děti stráví v přípravné třídě, paní učitelka střída činnosti, aby se 

děti vydržely soustředit, nenudily se a zároveň si zvykly na povinnost sedět v lavici a 
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soustředit se na vyučování. Učí se barvy, čísla, roční období, názvy měsíců, jak jsou po 

sobě a přiřazují je k daným ročním obdobím, dny v týdnu. Dále jak se děti jmenují, kde 

bydlí, jestli mají sourozence, co dělá maminka a co tatínek, apod. 

Všímám si, že věci, které by byly pro české dítě samozřejmostí zhruba kolem 3 

nebo 4. roku, romské dítě neví ještě v pěti letech. Děti mají problémy s barvami, vůbec 

je neumí pojmenovat, neznají základní barvy, pletou se jim dny v týdnu i měsíce. 

Ovšem, když se začalo zpívat nebo recitovat básničky, děti znaly slova, zpívaly, 

dokonce mě i jednu písničku naučily. 

Pozorování bylo zvláštní v tom, že jsem s dětmi mohla pracovat s paní 

asistentkou, jelikož paní učitelka nebyla přítomna. S dětmi jsem si povídala, malovala, 

zpívala, říkaly jsme si, kde bydlí a i ony samy se ptaly na mě. Bylo to velmi příjemné a 

hezky strávené dopoledne.  

Vybrané pozorování z prvního stupně: 

Ve třídě bylo 11 žáků, převážně romského původu. Podle paní učitelky je tato 

třída problémová. Ve třídě byl, kromě paní učitelky, i pedagogický asistent. Prostředí ve 

třídě bylo velmi příjemné, v zadní části byl umístěn koberec, lavice byly srovnány do 

tvaru písmene U, byla zde i a skříňka s policemi, kde mají žáci učebnice. 

Žáci měli za domácí úkol, odpovědět na otázku – Čím je určováno počasí? Paní 

učitelka mi ukázala odpověď od jednoho děvčete, které odpovědělo: ,, Počasí je 

určováno Bohem a meteorologií.“ V minulé hodině vlastivědy probírali, jak člověk 

negativně ovlivňuje přírodu kolem nás. Dnes mají samostatnou práci, mají naopak 

vymyslet, jak člověk přírodu ovlivňuje pozitivně, co by měl/ dělá pro přírodu, nebo co 

on sám může pro přírodu udělat. Mají používat učebnici nebo to vymyslet sami. Paní 

učitelka jim rozdá papíry, mají si to první napsat nanečisto a po společném 

zkontrolování přepsat do učebnice. 

Při práci si všímám, že všichni žáci mají na stole pomůcky, plný penál, sešit, 

učebnici a pracovní sešit. Žákovské knížky jsou na stole paní učitelky. Až na jednoho 

žáka jsou ostatní přezutí. Usilovně pracují a přemýšlí, hledají odpověď v učebnici a jsou 

potichu. Paní učitelka je upozorňuje, že jí každý musí ukázat svou odpověď, že na to 
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musí přijít sami. Po chvíli jim radí, že to najdou na stránce, na obrázku (pozn. na 

obrázku v učebnici byla fotografie parku s vysázenými květinami), asistent se jim 

pokouší také radit, přivézt je na myšlenku. 

Postupem času se začínají žáci bavit, radit se, nejsou schopni nic vymyslet. Paní 

učitelka každého obejde, kouká se, co kdo napsal a znovu se je pokouší navést na 

správnou odpověď. Napoví, že jednu z věcí dělají ve škole, ale někdo i doma.  

Zanedlouho to zkouší i pan asistent, dotkne se lahve, kterou má jeden z žáků na stole, a 

trochu ji pomačká (pozn. chce jim naznačit třídění odpadu). Dva z žáků napsali, že 

přírodě pomohou, když se budou ve škole i doma učit. (pozn. oba seděli vedle sebe, 

tudíž je pravděpodobné, že to od sebe opsali) 

V deset hodin a dvacet minut přináší jedna žákyně paní učitelce svou odpověď a 

dostává jedničku. Motivuje tím další dva žáky, kteří zanedlouho svou práci také ukazují 

a dostávají též jedničku. Žáci mají zakázáno to ostatním ukazovat a napovídat. V půl 10 

je paní učitelka vyvádí na chodbu a názorně jim ukazuje koše na tříděný odpad. Po 

návratu do třídy si žáci na papír napíší třídění odpadu, ale dál už nic. Proto si odpovědi 

říkají nahlas, ale žáci nemluví, neodpovídají, vše jim říká paní učitelka nebo pan 

asistent. V 10.35 hod zazvoní, asistent odchází ze třídy na chodbu. 

Žáci celou hodinu vlastivědy strávili nad jedním úkolem. Nebyli schopni 

vymyslet jednoduchou odpověď sami, ani s pomocí učebnice, kde si něco mohli přečíst. 

Jen tři žáci byli schopni odpověď na otázku vymyslet a byli oceněni jedničkou do 

žákovské knížky. 

Vybrané pozorování na druhém stupni: 

Ve třídě je 14 dětí. Lavice jsou ve třídě uspořádány běžně v řadách, dále je ve 

třídě jeden počítač a boxovací pytel. Téma hodiny je Obec – třídění odpadu. 

Žáci nejsou schopni být potichu, sice spolupracují s paní učitelkou, ale vše za 

hluku, vykřikování a vyrušování. Probírají třídění odpadu, jaké máme druhy a barvy 

popelnic a co do jaké popelnice patří. Paní učitelka má na vše obrázky a názorné 

ukázky. Výklad je ale přerušen návštěvou, kdy do třídy vejde starší žákyně, nebo 

studentka, a potřebuje si odvézt dívky, kvůli tanečnímu představení. Jedná se o pět 
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žákyň. Po svolení paní učitelky nastává nesouhlas ze strany chlapců, nechtějí už 

pracovat, když nemusí dívky, tak oni taky nebudou. Nakonec se zapojí do praktické 

činnosti, kdy jim paní učitelka rozdá „ odpadky“ a žáci je mají roztřídit do příslušných 

popelnic na obrázku. Jsou tu například krabička od pasty na zuby, kelímek od jogurtu, 

kalkulačka, polystyrenové kuličky, noviny, pet lahev, krabice od mléka aj. Žáci se 

činnosti ujmou, během chvíle mají hotovo, odpad roztřídili většinou dobře, kromě dvou 

chyb. 

Po vysvětlení a ukázce se mají vrátit na místo v lavici. Nastává opět hluk a 

překřikování. Po chvíli jedna žákyně spadne ze židle, protože se houpala, v tu ránu 

nastává neuvěřitelný smích. Potom následují nepřerušitelné nadávky, které si spolu 

vyměňují žákyně, která spadla ze židle, s chlapce v první lavici. Celá situace trvá asi 

minutu a podotýkám, že se vulgárními výrazy nešetřilo. Poté se opět uklidní a paní 

učitelka může pokračovat ve výuce. Ale asi po deseti minutách musí paní učitelka žáka, 

který před chvílí nadával, vyhodit za dveře, kvůli neustálému vyrušování a nadávání. 

Nastává relativní klid. V poslední části hodiny ukazuje paní učitelka žákům názorné 

ukázky, co se z tříděného odpadu opět vyrábí, což žáky zajímá. Potom si udělají stručný 

zápis do sešitů. 

Celá hodiny probíhala za neustálého vyrušování, vykřikování a hluku. Žáci 

dokázali vnímat pár minut. Všichni měli psací potřeby i sešity. 

Vyrušování a celkový stav hodiny mohl být zapříčiněn odchodem několika 

žákyň na zkoušku tancování, místo učení. Ostatní žáci to považovali za nespravedlnost 

a také se nechtěli učit. Nebo tím, že tato hodina byla poslední a žáci se těšili domů. Po 

odchodu již zmíněného žáka byla ve třídě lepší atmosféra, žáci se moc nerozptylovali. 

 

Při mém zkoumání jsem se dotazovala asistentů i pedagogů, jaké nejčastější 

problémy s romskými žáky řeší. Jedná se o pět úhlů pohledu a odpovědi uvádím níže. 

Rozhovory jsou přesně opsány, proto se v odpovědích objevuje obecná čeština. 
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asistent 1: 

Všechny možný. Chování samozřejmě, domácí úkoly, připravenost… Teď 

v poslední době hlavně to chování řešíme. 

asistent 2: 

Tak problémy jsou u každého jiné. Řešíme hlavně pomůcky, připravenost a 

kázeň. 

asistent 3: 

No, nejvíc se u těch větších řeší asi docházka, že jo, ty pomůcky, že nepřinesou. 

Jo tohleto jako, to spíš na tom druhym stupni se stává, že maj špatnou tu docházku. 

pedagog 1: 

No, domácí úkoly neřešíme, protože jsme škola bez úkolů… Ti žáci nejsou 

schopný doma úkoly udělat, že jedině co se vyklubalo, že ty menší děti si je dělaly 

s učitelem nebo s asistentem v družině, ale to pak není domácí úkol… To, že nenosí 

pomůcky to je dennodenní boj, ale bohužel i boj s rodiči, protože rodiče pak do 

žákovské knížky napíšou, že když na to nemají peníze, že jim to stejně nekoupí…Ještě 

ty na prvním stupni, protože v těch romskej rodinách je taková tradice, nebo takový 

zvyk, že se vždycky nejvíc starají o to nejmladší dítě v rodině. Takže tyhlety považujou 

už za dospělý, oni se už nezajímají a zajímají se o ty malý. Takže dokud jsou ještě na 

prvním stupni, tak to jakžtakž jde, ale jak přijdou sem na druhý stupeň, většinou už mají 

na starosti ty mladší sourozence a škola je něco bokem, to je vlastně nezajímá… No, 

jazyková připravenost, není to o tom, že by doma mluvili romsky, to tam nemluví. Oni 

většinou tou romštinou znají pár sprostých slov, jo. Ale je to o tom, že si s nima nikdo 

nepovídá, nikdo jim nečte… A kázeňský problémy jsou samozřejmě příšerný. Protože 

ty děti, když už nemají sílu dávat pozor, no tak samozřejmě nejsnazší je začít vyrušovat. 

Oni potřebujou nějakou pozornost na sebe shrnout a tohleto je nejsnazší řešení… 
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pedagog 2: 

Já osobně teda s nima nejčastěji řeším jejich chování, protože ty děti, který my 

tady učíme na druhým stupni, tak se dostávají do toho pubertálního věku, a u nich je to 

ještě umocněno tím, že se dostanou do toho pubertálního věku dřív. A navíc jsou 

z rodiny chápaný jako skoro už dospělý a zřejmě mají v té rodině větší práva než by 

bylo záhodno a pak si myslí, že to budou zkoušet na nás tady taky… Jejich drzé chování 

a i takové odmítání jakékoli autority, nebo se setkávám s postojem, já se s vámi bavit 

nechci teďko, já se s vámi bavit nebudu, protože jako vy mě nezajímáte… Pak teda 

(pomlka) je problém tzv. skrytého záškoláctví, že ty rodiče ty děti vlastně podporujou 

v tom, že prostě z nějakého malicherného důvodu to dítě do školy nejde. Pro ně je 

absolutně nepochopitelné, když jim vytýkáme, že když byly u zubaře, že měly přijít 

potom do školy. Což je u většinové společnosti běžné… Pak je teda problém ještě 

s pomůckami, v tom, aby ty děti je do školy vůbec nosily. Oni by nejradši do školy 

chodily s rukama v kapse a my abychom jim tady ve škole všechno pučili, případně 

dali, a oni to v tu ránu zahodili do koše. Nám se tady stávalo, že učitel přišel do třídy 

řek, on tam nikdo nemá čim psát, co s nima mám dělat? 

 

Dále jsou uvedeny názory na zájem romských rodičů o školu. Opět zobrazuji 

všech pět odpovědí pro lepší názornost. 

asistent 1: 

Je to individuální, je to rodina od rodiny. Ale ta aktivita ze strany rodičů je 

velice slabá. Když vezmu třídní schůzky, tak chodí málo. A co se týče těch aktivit, tak 

taky ne… Dříve jsme tady měli různé besídky vánoční, velikonoční, tak to chodili, ale 

teďka už ne, teď už to padá. 

asistent 2: 

Tak já si myslim, že je to u každého jiný. Že nějakej rodič má opravdu zájem a 

má to dítě všechno a snaží se a komunikuje s náma. A naopak někdo třeba ani nepřijde 

třeba na ty třídní schůzky. To o pravdu je tady ta škola prázdná… Spíš si to vyřizujou 
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dopoledne, zeptají se a nebo se pak volá až v těch nejhorších případech a to si myslim, 

že je špatně no. Potom se spíš ty rodiče zaleknou, řeknou si to moje dítě je takový a oni 

volaj, jen když se něco stane, což si myslim, že je taky špatný a potom k tý škole nemaj 

až tak dobrej vztah, ale myslím si, že tady to funguje tak půl na půl… 

asistent 3: 

Tak některý jo. Tak jako my tady z týhletý přípravky, že jo, když něco 

potřebujem, tak jako přídou a takhle jako. Pani učitelka je s nima spokojená, jako my 

sme jako teda takhle jako. Si myslim, že jo, tady z tý přípravky. A dole, nahoře, to 

nemůžu posoudit. 

pedagog 1: 

Vůbec. Já jak jsem na druhým stupni, na prvním stupni ještě přijdou třeba na 

třídní schůzky, jo. Ale na druhým stupni. Já jsem ještě neměla třídní schůzku, kde by mi 

přišel alespoň jeden rodič. Vždycky sem tu úplně sama, nikdy nikdo nepřijde… Takže 

rodiče znám jenom z nějakých výchovných komisí a když si je sama pozvu. Taky to tak 

řešim, všechny problémy, jakmile je nějaký problém, tak okamžitě zvedám telefon a 

urguju rodiče hned, protože jakmile se něco odkládá, tak je z toho jen další problém. A 

akce školy to je to samý. Na prvním stupni, když napečou perníčky a pozvou rodiče na 

čaj, tak možná některý přijdou, ale to musí být ve dvanáct hodin, když si pro ty děti 

chodí, ale aby přišli někdy jindy, třeba večer, odpoledne, to už taky nejde. Prostě musí 

to, ten čas kdy sem jdou, tak aby to bylo přesně. Jinak jakmile je to někdy jindy, tak to 

už, záměrně do školy v jinej čas, ani náhodou… Ale jinak dostat je sem do školy je fakt 

problém. Přijdou, samozřejmě když musí, když už je tady výchovná komise, když už je 

do toho zapojená i sociálka. 

pedagog 2: 

No, pokud mají ty děti malé a líbí se jim tady, tak se taky chtějí přijít podívat, co 

se ty jejich děti naučily a předvádějí. A třeba se podívat i na ty obrázky, co nakreslily a 

jak píšou. Ono to taky hodně záleží na tom třídním učiteli. Když je ta paní učitelka 

prostě kontaktuje a zve je a láká je do školy. Učitelky na prvním stupni vymýšlejí různé 

akce při nějakých příležitostech, nějaké svátky a ony to prostě pro ně připraví a ještě jim 
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připraví občerstvení, tak to ty rodiče přídou a pyšně se dívají, jak ty jejich děti se tam 

teda producírujou a snědi to občerstvení a zase odejdou. Ale taky jako nepřijdou všichni 

a pak jestliže jsou normální třídní schůzky, aby prostě přišli do školy jen tak, to už není 

ono. A na druhým stupni teda není vůbec žádná velká sláva. Protože když vědi, že je 

čeká nějaký problém, tak proč by sem chodili, že jo. (rozhovor je přerušen kvůli 

telefonu) Naopak si je pak musí pani učitelka pozvat úplně zvlášť, mít zvláštní třídní 

schůzku, když s nima chce pracovat, teda s nima chce mluvit. A ještě jim musí zvlášť 

telefonovat domu, aby se teda uráčili přijít. Ale běžně s tak jako zvykli, když to tak 

řeknu nespolupracovat s námi, no. 

 

Uvedené dva konkrétní problémy považuji za nejdůležitější a stěžejní pro lepší 

představivost s čím se může student Pedagogické fakulty setkat v praxi.  

Vlastní doporučení pro studenty: 

Na základě vlastního studia problematiky, zejména z realizace výzkumné části 

uvádím stručná doporučení pro všechny zájemce o budoucí pedagogickou činnost. 

• seznamte se s romskou historií, tradicemi a kulturou, umožní to snazší 

pochopení chování romských žáků 

• informujte se dopředu o dané základní škole (jaké má možnosti, jaké 

programy využívá, co nabízí, apod.) a žácích, kteří tuto školu navštěvují 

(kolik procent romských žáků ji navštěvuje, jaké předměty jim dělají 

problémy) 

• zjistěte, zda má daná vybraná škola přípravný ročník; pokud ano, 

navštivte ho před praxí na prvním nebo druhém stupni 

• využijte zkušeností zavádějícího učitele a kolegů s delší praxí 

• promluvte si s výchovným poradcem, případně speciálním pedagogem 

dané školy, získáte více informací 

• spolupráce s romským pedagogickým asistentem vám usnadní výuku a 

může přinést lepší klima ve výuce 
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Dále přidávám zajímavé internetové stránky: 

profesionální příručka JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY – P říručka pro 
učitele a asistenty pedagogů 
http://internetovekluby.cz/LinkClick.aspx?link=prirucka_jak_pracovat_s_romskymi_za
ky_text_web.pdf&tabid=157 

Romská rádia: 

Romské rádio (http://www.iroma.cz/radio) 
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stanice Radiožurnál vysílá jednou za týden pořad O Roma vareken 
(http://romove.radio.cz/cz/rubrika/1164)  

první romské internetové rádio (http://www.online-radia.info/radio-rota.html Rádio 
Rota) 

Romské časopisy: 

Ramano džaniben - časopis tomistických studií (http://www.dzaniben.cz/) 

Romano hangos (http://www.romanohangos.cekit.cz/) 

Romano voďi - vydává sdružení ROMEA (http://www.romea.cz/cz/romano-vodi) 

Kereka - časopis nejen pro romské děti (http://www.kereka.cz/) 

Webové stránky některých romských organizací: 

internetový portál ROMEA ( http://www.romea.cz/) 

Občanské sdružení Lačhe čhave - Praha 4 (http://www.lache-chave.cz/) 

Občanské sdružení Slovo 21 - Praha (http://www.slovo21.cz/nove/) 

Občanské sdružení R – mosty (http://www.r-mosty.cz/) 

Občanské sdružení Athinganoi (http://www.athinganoi.cz/) 

Muzeum romské kultury:  

(http://www.rommuz.cz/) 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí pozorování a rozhovorů s pedagogy a 

asistenty pedagogů ověřit mnou stanové hypotézy na vybrané základní škole. A dále 

vytvořit, pomocí poznatků a vlastní zkušenosti, informační brožuru, která bude sloužit 

studentům Pedagogické fakulty a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

V teoretické části jsem se věnovala především historii Romů, romské rodině, 

kultuře a dětství, které mají posloužit k hlubšímu poznání jejich odlišností a života. A 

dále vzděláváním romských žáků, kde jsem uvedla základní pilíře v jejich vzdělávání, 

jako je přípravná třída a romský pedagogický asistent. 

Z výzkumné části vyplývá, že hypotézy, které jsem si stanovila, se potvrdily. 

Romští žáci mají velké mezery v předškolní přípravě, jelikož mateřskou školu 

nenavštěvují. Přípravný ročník, který je v romské komunitě oblíbený a známý, sice 

navštěvují, ale jeden rok přípravy zdaleka nestačí. Romské děti, které do přípravného 

ročníku nastoupí, mají nedostatky v jazykové přípravě. Neumí základní věci, které jsou 

pro ostatní děti v jejich věku známé a ovládají je, například barvy, názvy zvířat, vlastní 

jméno a příjmení, a podobně. Dalším kamenem úrazu jsou rodiče romských dětí, kteří o 

školu zájem nemají. Nechtějí s ní spolupracovat, považují ji za instituci, která jim nic 

nepřináší, pouze po nich pořád něco chce. Tento vztah ke škole převádějí na své děti, 

které získají na školu stejný pohled, což je špatně. Rodiče by měli naopak v dětech 

podporovat touhu po poznání, posouvat žebříček jejich hodnot a chtít pro ně víc, než 

mají oni sami. Což se bohužel zatím neděje. 

Hypotézy mi potvrdili i asistenti a učitelé, se kterými jsem dělala rozhovory. 

Nutno podotknout, že rozhovory jsou velmi zajímavé i v názorech na problematiku a 

v práci jsou uvedeny jen úryvky. Celé rozhovory jsou obsaženy v příloze. 

Informační brožura, kterou jsem vytvořila jako praktickou část práce, by mohla 

ve stručnosti k těmto poznatkům posloužit a nastínit tuto problematiku.  Informace 

určitě nejsou vyčerpávající, jelikož výzkum byl prováděn v krátkém časovém období. 

Na podrobnější a hlubší zkušenosti by bylo potřeba více času. Dále nutno podotknout, 

že poznatky, které v brožuře uvádím, se týkají jedné vybrané základní školy. Je tedy 
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možné, že se situace může v jiných školách lišit.  Přesto si myslím, že jsem cíl práce 

splnila. 

Domnívám se, že každý student Pedagogické fakulty by měl na vlastní kůži 

poznat, jak se pracuje s romskými dětmi. Protože i když je situace už mnoho let 

v podstatě na stejné úrovni, světlé okamžiky v ní jistě jsou a Romové jen tak nezmizí. Je 

tedy potřeba pořád tuto problematiku řešit a snažit se najít řešení. Z vlastní zkušenosti 

mohu říct, že i když má člověk určitě představy a předsudky, vždy ho něco překvapí, ať 

v pozitivním nebo negativním smyslu. Bylo by hezké, kdybychom dospěli do fáze, kdy 

nebudeme segregovat na “my“ a “oni“, ale budeme jen my všichni. Bohužel před sebou 

máme ještě dlouhou cestu, která určitě není snadná a určitá odlišnost ve vzdělávání je 

zatím potřeba. 
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Příloha 1 – Rozhovor s asistentem č. 1 

Základní informace: 

Romský pedagogický asistent na ZŠ Havlíčkovo náměstí. Na této škole působí již 15 let. 
Je asistentem na prvním stupni, ve 2. třídě. A také na druhém stupni na tělesné výchově. 

Rozhovor se konal dne 30. 10. 2012. S panem asistentem jsme byli v místnosti, která je 
součástí přípravné třídy, ale byli jsme zde sami, v klidu, nikdo a nic nás nerušilo. Celý 
rozhovor probíhal v příjemné atmosféře, pan asistent byl velice příjemný a otevřený. 
Žádná otázka pro něj nebyla problém. Rozhovor trval asi 45 minut. 

Pan asistent měl otázky k rozhovoru týden dopředu, o rozhovoru tedy věděl a byl na něj 
připravený. 

Asistent souhlasil s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná čeština. 

 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? Jste se svou prací 
spokojený? 

Myslíte jako společnosti obecně? S čím jsem se setkal? 

Ano. 

Tak většinou jsem se setkal s tou lepší stránkou na tu moji profesi. Většinou tu práci 
obdivujou, vzhledem k tomu, jaký máme děti, co sme za školu. Většinou tu práci 
obdivujou. 

A jste tedy se svou prací spokojen? 

Spokojen jsem, nevydržel bych tady zas takhle dlouho jako muž. Víceméně si už 
myslím, že už snad nic jiného ani neumím než tuhle práci. Jsem šťastnej mezi děckama. 

Myslíte si, že je Vaše práce dobře ohodnocena? 

No, nestěžuju si. Vždycky by mohlo být líp, samozřejmě, mám svoji vlastní rodinu… 
Ale mohlo by být i hůř. 

2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

Myslím si, můj osobní názor je ten, že jim chybí mateřská škola. Na druhou stranu tady 
máme ten přípravný ročník, který víceméně nahrazuje tu mateřskou školu. Ale 
samozřejmě, že je výhoda ta mateřská škola. To dítě je úplně jiný, je sociálně vyzrálejší. 
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I hygienická příprava je lepší. Základní znalosti jako jsou barvy, počítání do desíti, 
taková ta příprava je lepší. 

Takže jsou potom v první třídě mezi žáky rozdíly, podle toho jestli navštěvovali nebo 
nenavštěvovali přípravnou třídu? 

To je taky o té domácí přípravě. Buď jsou připravení, protože mu to dali doma, anebo to 
prostě nejde. Nebo přijde do první třídy z našeho přípravného ročníku, kde se mu paní 
učitelka s paní asistentkou věnujou a je ta práce jiná. Jako 50 % nebo víc jak 50 % je 
vlastně domácí příprava a tam to někde vázne… Samozřejmě ne u všech dětí, ale je to 
špatný. 

Je to teda v těch rodičích? 

Je to v rodičích. Ale ne jen v těch rodičích, i kdyby chtěli tak víceméně, tím je teda 
nechci omlouvat, ale mají to těžký ty děti připravit, protože většinou žijou v takových 
podmínkách… Mladý rodiny, který nemaj byty, žijou na ubytovnách. A představte si 
vychovávat dítě a studovat s ním doma v takovýhle podmínkách. Takže pro ty děti, 
který žijou v takovýhle podmínkách, je vhodná ta mateřská škola, přípravný ročník, 
protože doma s nima těžko bude někdo pracovat. Ale neříkám, že je to u všech, třeba i 
přes to všechno jsou rodiny, který se snažej. Je to v podstatě individuálně rodina od 
rodiny. 

Proč si myslíte, že romské rodiny nedávají děti do mateřských škol? Setkal jste se s tím 
už někdy? 

Tak taky jsem se s tím už setkal, že romské dítě bylo v mateřské škole… Ale je to 
málokdy. Ale taky protože romská rodina je velká, je tam víc dětí. Když matka naváže 
těhotenství hned po prvním dítěti, tak s tím dítětem bude prostě doma. Ale setkal jsem 
se s tím, že byly romské děti v mateřských školách. 

3/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? 

(zasmání) Všechny možný. Chování samozřejmě, domácí úkoly, připravenost… Teď 
v poslední době hlavně to chování řešíme. 

4/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

Tak co se týče toho prvního stupně, tak tam je to všechno, dá se říct, na stejný úrovni – 
matika, čeština, čtení taky hlavně… Ta čtenářská gramotnost jde čím dál tím víc dolu… 
A ne jen u romských dětí nebo u dětí ze sociálně slabých rodin. 

A v čem byste řekl, že naopak vynikají? 

Tak v té tělesné výchově. Ale tam je zase problém, že musí nosit cvičební úbor. A cvičit 
s nima něco jiného kromě fotbalu, to je s nima taky kříž. Ale ten fotbal je pro ně na 
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prvním místě… I když teď to už trochu padá, protože máme všelijaké technické 
vymoženosti, počítače… Baví je i hudebka, to je o Romech známý, že jsou hudebně 
nadaný, i když nemusí na nic hrát, ale ten sluch mají a baví je to. I když se stydí zpívat, 
ale to děti většinou. 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke zlepšení 
studijních výsledků? 

Před patnácti lety, když jsem tady začínal, tak jsem ji využíval. Teď ta generace je 
pořád mladší a mladší, takže dneska už ne. Spíš s rodiči. 

Takže s romskými dětmi to není potřeba? 

Ne, ne. S těmi mladšími dětmi vůbec. A s těma staršíma někdy něco prohodíme, ale ne 
ve výuce. A potom teda s těma rodičema, ale jinak ne. A myslím si, že už ani jeden 
z nás tady romštinu nevyužívá. 

6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Je to individuální, je to rodina od rodiny. Ale ta aktivita ze strany rodičů je velice slabá. 
Když vezmu třídní schůzky, tak chodí málo. A co se týče těch aktivit, tak taky ne… 
Dříve jsme tady měli různé besídky vánoční, velikonoční, tak to chodili, ale teďka už 
ne, teď už to padá. 

A proč si myslíte, že to tak je? Jak jsme zmiňovali i pomůcky, malou připravenost, 
domácí přípravu? Netáhnou je doma k tomu, aby si udělali domácí úkoly…? 

Buď tak, anebo na to nemají prostě prostředky. Představte si, že ta rodina bydlí na 
ubytovně, v jedný místnosti, platí já nevim, 12 000 a v té rodině pracuje jenom tatínek, 
nebo jeden člen z rodičů, obracej každou korunu… Já vím, že berou od sociálky 
peníze… Můj názor je takovej, že musí být hrozně těžký v takovýhle podmínkách to 
dítě vůbec poslat do tý školy. Nevim, právě ta připravenost se odráží na tom, v jakém 
prostředí to dítě žije. A pak to taky může být tim, že to vedení k tomu vzdělání ze strany 
rodičů, je laxní nebo jim to nepřipadá důležitý. Taky se spíš setkávám s dětmi, který 
říkají, já stejně nebudu dělat. Buď s nima mává puberta anebo jsou přesvědčený, že to 
vzdělání nepotřebujou. 

A co si myslíte Vy? 

Já si myslím, že to vzdělání je to jeden z bodů v životě. Jak se vlastně poprat se 
životem. Je to potom mnohem jednodušší, seženete mnohem líp nějakou práci, ve 
společnosti bude váženej… Samozřejmě vzdělání by mělo být na prvním místě. 
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Jste toho i zářný příklad, že to prostě jde. 

Jde to. Akorát já jsem to zvládnul s pomocí, hlavně svojí ženy, ale chtěl jsem to i sám. 
Já jsem byl vždycky jinej než ty ostatní. Vždycky jsem tak nějak vybočoval s tý daný 
skupiny. Mám to v životě opravdu jednodušší. Lidi na mě jinak koukaj, mám 
zaměstnání, který mě baví a v kterým jsem úspěšnej a mám k tomu i patřičný vzdělání. 
Je to všechno v pořádku. 

No, právě. U Vás to šlo, tak proč to nejde u všech? 

Tak máme i jinou dobu. Já si myslím, že když jsem já začínal studovat a vůbec chodit 
do školy, tak to nebezpečí nebylo velký tak jako dneska. Ty děti když se jenom 
kouknou na zprávy, nebo když kouknou na internet, co tam viděj… To jsou pro ně 
takový pasti, pro ty děti, takový lákadla. Je to těžký. Ale hlavní důvod je v té rodině. 
Kdyby ta rodina kladla důraz na to vzdělání, i na volnočasový aktivity, tak by ty děti 
neměly v podstatě čas na nějaký hlouposti. Je to o rodičích. Ale i to dítě to nemá 
jednoduchý. 

Takže podle Vás je to všechno o rodičích, Jenže jsme říkali, že oni na to nemají 
finanční prostředky…  

Ano… Ale já to nemyslím třeba jen tady u nás, v Praze… Myslím obecně, když si 
vezmete třeba Severní Čechy, kde ta práce opravdu není, bydlí na ubytovnách a žijou 
jen z přídavků, tak se to potom musí odrážet v životě těch dětí… To musí být síla, 
opravdu. 

Ale kdyby měli vzdělání, tím pádem i práci a stálý finanční příjem…? 

Tak samozřejmě, že by to bylo mnohem jednodušší. Ale tam to právě to dítě vidí u těch 
rodičů, ty vzdělání nemaj, žijou tak jak žijou a ty děti nemají svoje pozitivní vzory… 
Tady u nás na škole vidí ty pozitivní vzory v nás, v asistentech. Ale musí ty asistenti mít 
k tomu příslušné vzdělání, aby ten pozitivní vzor byl na místě… 

Vidíte to do budoucna pozitivně? Že by se vychovala nová generace? 

Snad jo. Jako já mám taky ještě takový názor, že to vidíme v televizi pořád nebo se o 
tom pořád píše, takový ty ghetta nebo ty lokality, kde se soustředí moc Romů, to je taky 
špatně. Stačí, když vybočí jeden, dva a jdou všichni…  Když si vezmete ubytovny tady 
u nás ve Vysočanech, tak tam je to samej Rom. Nebo v Ústí nad Labem, tam je těch 
Romů taky hodně a neříkám, že se chovají nějak špatně, ale já mám z nich špatný 
pocit… Já když přijdu k nám do baráku s manželkou, tak jsem tam jedinej a nikdy nebyl 
žádný problém. Ty lidi v baráku se ke mně chovají slušně a já k nim. Nikdy problém 
nebyl. Teď tedy pořád vidím a slyším, že se v Krupce na Teplicku nebo na Břeclavsku 
pořád demonstruje proti Romům a to mě mrzí a trápí. Protože si myslím, že je tam těch 
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Romů hodně… Vždyť jak vypadal Chánov, ty byty byly vybydlený… Protože 
v komunitě je velká síla. Já tomu dávám vždycky příklad fotbalový stadion, kde jsou 
chuligáni. Když tam bude sedět jeden, tak neudělá nic, když jich tam bude padesát, tak 
budou dělat nepořádek. To samý je tady. Prostě je to v lidech. Že jo, lidi řeknou, že 
když můžou v baráku bydlet Češi a nedělají bordel, tak proč to nemůže fungovat u 
Romů, ale já to prostě nedokážu vysvětlit proč to tak je. Jestli tam chybí to vzdělání 
v těch rodinách, práce… Kdyby ty lidi studovali a pracovali, tak nemají na takovýhle 
blbosti čas. S posta Romů, kteří to dokázali, by se mnou nesouhlasili, tím bych je asi 
naštval tímhle, ale je to prostě můj názor. Nechápu, jak někdo může koukat na vzdělání 
jako na poslední. 

 

Příloha 2 – Rozhovor s asistentem č. 2 

Základní informace: 

Romská pedagogická asistentka ze ZŠ Havlíčkovo náměstí. Pracovala dříve 4 roky 
v družině jako vychovatelka. V současné době pracuje 2 měsíce jako asistentka 
pedagoga v 1. třídě. 

Rozhovor probíhal 30. 10. 2012, následoval po rozhovoru s asistentem A. Konal se 
v téže místnosti a probíhal přes hodinu. Paní asistentka byla velice příjemná, sdílná, 
otevřená a žádná otázka pro ni nebyla tabu ani problém. Celý rozhovor se nesl v duchu 
povídání, v jedné chvíli jsem dokonce zapomněla na otočení kazety v diktafonu, takže 
část jedné otázky chybí. Rozhovor je velice zajímavý a otevřený, dotýká se i jiných 
otázek, než které byly připravené dopředu. 

Otázky k rozhovoru měla paní asistentka týden dopředu, o rozhovoru byla informována 
a byla na něj připravena. 

Paní asistentka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná čeština. 

 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? 

Já jsem se nesetkala, že by někdo proti tomu něco měl. Myslím si, že je to jen kladný. 
Když teda řeknu, že pracuju na této škole, tak samozřejmě třeba mi někdo řekne jo ty 
máš tam ty děti, ty neposlušný, nezvladatelný. Tak jim to vždycky popíšu, vysvětlím. 
Ale vyloženě, že bych se setkala s nějakou negací, to ne. I pedagogický sbor, úplně je 
obdivuju, že to takhle zvládaj. A už i ty rodiče znaji, tak už jako vědi jak co je a jak si 
můžou co ke komu dovolit. A vůbec jako tu romskou problematiku, oni ty Romy znají 
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úplně perfektně a vědí, co můžou a co ne. Takže si myslím, že k nim mají strašně hezkej 
vztah. Takže si myslím, že jsou to právě Češi mezi romskýma dětma, že k nim mají 
hezkej vztah. Já je obdivuju a kolikrát se i zasměju, protože opravdu znaj tu jejich 
mentalitu a vědí, jak třeba se zachovaj, vědi co u toho dítěte můžou a nemůžou a jestli 
ty rodiče přijdou nebo nepřijdou. Oni vědí a znaj to a já je za to obdivuju. Myslím si, že 
jsou k nim hodně tolerantní. Sice je to někdy opravdu namáhavý a mají to hodně těžký, 
ale myslím si, že se jim věnují úplně maximálně. 

A jste se svou prací spokojena? 

Já jsem spokojená, ta práce mě baví. Akorát by mohla být třeba trošku líp platově 
zvýhodněná, což si myslím, že ještě asi není, ale já jsem spokojená, mě ta práce s dětma 
baví a myslím si, že to že tady jsou romští asistenti, že to má svoje plus, že se ty děti, 
některé, neříkám, že všichni, ale že je to taková přirozená autorita a hlavně jistota, že je 
tady někdo, kdo jim může víc porozumět, že jsou jiní a odlišný, takže tím si myslím, že 
je to takový plus pro ně. Třeba někdo se tady v tom vzhlídne. Jo, že si někdo řekne, já 
bych chtěl být jako on a bude ho to třeba motivovat dál. Takže si myslím, že to má svůj 
význam, ten asistent. Ale říkám, mohlo by to být lépe platově ohodnocené. 

Takže si myslíte, že kdyby byla tato práce lépe ohodnocená, že by bylo více 
potencionálních zájemců o tuto práci? 

Já si myslím, že ano. Myslím si, že je dost vzdělaných Romů, myslím si, že jich je čím 
dál víc. A myslím si, že by je to i bavilo. Nevím jak to je na ostatních školách, tam to 
třeba ani není potřeba, třeba je tam jeden dva Romové, ale tady jich je přeci jen dost, 
takže nevim, jak to funguje na ostatních školách. Ale vím, že tam ředitelé moc nechtějí 
ty asistenty, že si poradí sami. Nebo já když jsem sháněla práci asistentky, tak nejdříve 
ve svým městě, protože vím, že na jednu školu tam chodí více Romů, tak jsem se ptala 
tam a oni jako že ne, že mají s Romama jen dobrý zkušenosti, a že tam asistenty 
nechtěj. Že je zvládaj, a že jsou v pohodě a maj dobrý vztahy s rodičema a paní 
ředitelka tam fungovala x let, takže ta řekla rovnou, že tam žádný asistenty nechce. 
Nevím, jak je to na jiných školách… Myslím si, že jediná škola, kde jsou vyloženě 
romský asistenti, je snad tady. 

Já si také myslím, že je to výhoda. Že ty děti vidí, že to jde i jinak. 

Určitě. Myslím si, že tady většina těch děti nebo rodičů nepovažuje to vzdělání za 
nejdůležitější, že není na prvních příčkách těch hodnot. Takže to je jako plus. Ale někdo 
zase, nějaký Romové, řeknou, že ne, že proč on tady dělá, naopak ty Romy schodí. 
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Je pravda, že je u nás nastavený sociální systém tak, že lidi dostanou peníze bez 
práce… 

Já si myslím, že jsou kořeny u rodičů, že ty děcka to vidí, že jsou rodiče doma. Že 
tatínek nepracuje, je na úřadě a maminka taky, tak to dítě vidí jen to negativní. Vidí, že 
jsou rodiče doma, tak já se taky nemusim a nebudu se vzdělávat. Dokončím základní 
školu a to jim stačí. Některejm, ne všem samozřejmě… Jsou to takový ty sociálně 
slabší, ty co opravdu žijí pospolu a žijí v těch ghettech a to si myslím, že tam není ta 
šance. Já si myslím, že ty děti nemají jinou šanci, prostě. To už musí být v dítěti, 
v takový tý síle a ta motivace něčeho, že oni opravdu chtěj. To už opravdu musí být 
v tom dítěti, ale pokavaď vidí, že ty rodiče prostě jsou oba doma a není tam nic, 
kroužky… Oni je vlastně ani nikam moc nedávaj. Ale říkám, to je jen v této škole. Já 
nevidím jinam. Ale myslím si, že je málo dávají do těch kroužků, oni jim nezaplní ten 
čas, oni jim ten den nezaplní. Oni ty děti rády chodí do školy. Já si myslím, že jsou rádi 
tady, a když řekneme, že jsou prázdniny, anebo je nějaké volno, tak jsou úplně 
zklamaný, protože oni se nudí doma. Oni tu práci někde hledaj a potom je to 
záškoláctví, když už jdou na ten druhý stupeň, to už to začíná, záškoláctví a nedej Bože 
ty drogy. 

A proč si myslíte, že rodiče je k tomu nevedou? 

Protože ta škola pro ně není ta priorita, zatím… Oni v tom, v té škole, vidí, že se po nich 
něco chce, že musí mít obalené sešity, musí mít zaplaceno. Oni v tom nevidí pro ty 
děcka přínos a to je špatný no. Ta hodnota u těch Romů je úplně jiná. Ale říkám, pokud 
mají ty rodiče vyšší vzdělání než základní, tak ano, potom ty děcka vedou. Vždycky 
chtěj, aby to dítě mělo vyšší vzdělání než má ten rodič, to si myslím, že to tak je, že to 
tak platí. Ale pokavaď nemají ani to základní vzdělání, jsou pologramotní, tak tím 
pádem od nich člověk nemůže, musí začít nejprve u těch rodičů a potom teprve u těch 
dětí. 

2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

Tak já si myslím, že většina romských žáků, na této škole, není připravená na ten vstup 
do základní školy.  Že je důležitá opravdu ta mateřská škola, přípravná třída, kde 
romské dítě vlastně se naučí novým věcem, které doma vlastně jakoby nedělal. To si 
myslím, že je strašně důležitá ta přípravná třída. A pro většinu Romů, jak už jsem říkala, 
je vzdělání, ještě pořád, na posledním místě. Takže některé dítě neumí držet ani tužku a 
neznají zvířátka a nebyly třeba v zologický nebo jo, stává se to, že opravdu tady ty děti 
takový jsou. A to opravdu potom začínáte od začátku, proto si myslím, že taková ta 
přípravná třída je úplně, většina z nich třeba ani do mateřské nechodila, že rovnou 
přídou do té přípravné třídy. A to je jim pět let. 
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A do mateřské školy by chodily třeba od tří, čtyř let… 

Právě a tam už přece v tý mateřský ty barvičky. Jenže oni sem přídou a neumí ani ty 
barvy, že jo. 

(zde mi skončila kazetka a já si toho nevšimla) 

3/ Jaké nejčastější problémy s romskými žáky řešíte? 

Tak problémy jsou u každého jiné. Řešíme hlavně pomůcky, připravenost a kázeň. 

4/ Jaké aktivity a předměty dělají romským žákům největší problémy? 

U každého jiné, není to tak, že s nima mají problémy všichni. 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke zlepšení 
studijních výsledků? 

Nevyužívám, myslím si, že romština se takhle málokde už vyskytuje, což je myslím si, 
škoda. Že je to pro ty děcka jistota, že přece nejsou jiný, že je to normální. I ta 
multikulturní výchova si myslim, že by tam taky měla bejt, aby se tam ty děcka 
necejtily, že jsou jiný. Už takhle je člověk jinej, že jo. Vypadá jinak, tak aby se tam 
necítily zas až tak špatně. I dejme tomu i víc těch asistentů, aby bylo opravdu vidět, že 
oni taky pracují a jsou vidět. To je právě chyba asi jakoby naše romská, že nejsme vidět 
na běžných postech. My nejsme vidět na normálních pozicích pracovních, což je velká 
škoda. Tím pádem proto se říká, že Romové nechtějí pracovat, že jo, ale my nejsme 
vidět, teda zatím. Je to, bych řekla, už lepší, myslím si, že se to lepší a snad to bude ještě 
lepší. Ale tý romštiny je opravdu škoda. 

Takže si myslíte, že by byla výhoda pro učitele umět romsky? Pokud bych teda k sobě 
neměla romského asistenta? 

No, tak to asi neplatí, že každý romský asistent umí romsky. Já třeba romsky neumim 
vůbec jo, což je chyba samozřejmě. Ale je to tim, že naše rodiče nás doma neučili, 
doma se nemluvilo romsky vůbec, v tý době, že jo, za komunistů to bylo zakázaný, 
takže jsme doma vůbec nemluvili romsky. I když třeba moje maminka umí romsky, ale 
s náma nikdy doma nemluvila romsky. I babička třeba, ale říkam, nemluvilo se u nás 
doma romsky. Takže my třeba romsky vůbec neumíme. Můj tatínek byl sice Rom, ale 
taky romsky nikdy neuměl. Ale neříkám, že mi to někdy chybělo, nechybělo, se 
přiznám, ani jsem to nikdy nepotřebovala.  

6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Tak já si myslim, že je to u každého jiný. Že nějakej rodič má opravdu zájem a má to 
dítě všechno a snaží se a komunikuje s náma. A naopak někdo třeba ani nepřijde třeba 
na ty třídní schůzky. To o pravdu je tady ta škola prázdná jako dá se říct. Oni si to spíš 
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vyřizujou mezi, jo že opravdu přijdou mezi. Máme třídní schůzku a tady je opravdu pár 
rodičů. Spíš si to vyřizujou dopoledne, že jo, zeptají se, a nebo se pak volá až v těch 
nejhorších případech a to si myslim, že je špatně no. Potom se spíš ty rodiče zaleknou, 
řeknou si to moje dítě je takový a oni volaj, jen když se něco stane, což si myslim, že je 
taky špatný a potom k tý škole nemaj až tak dobrej vztah, ale myslím si, že tady to 
funguje tak půl na půl. Neříkám, že ty rodiče nemají všichni o tu školu zájem, to si 
myslím, že ne. Ale říkám, když jsou ty třídní schůzky tak nepřijdou, choděj dopoledne 
nebo den dva předtim nebo den dva po, což vždycky kroutíme hlavou, jako kde sou. Ale 
opravdu většina přijde dopoledne, což jako si řikáme, že stejně sou doma, tak proč jako 
sem nepřidou, aby slyšeli taky něco hezkýho. Protože holky jim dělají hezký a příjemný 
ty schůzky jo že opravdu někdo i něco napeče, takže tady je to opravdu takový víc 
rodinnější, no ale tak jako nepřidou. 

Nejde mi pořád do hlavy, že ty rodiče děti nevedou k tomu, aby se měli líp. Proč to 
takhle sami nechtějí. 

Protože tady je jakoby dvojí pohled. Že třeba teď jakoby co člověk bude chtít po 
skupině lidí, kteří bydlí na okraji společnosti, žijí v ghettech a z těch ghett člověk jen 
tak nevyleze, nevycucne se ven, prostě jen tak někdo jim druhou šanci nedá, že jo. 
Rodina se propadá, bych řekla, pořád níž sociálně a níž. A teď že jo když viděj, že oba 
ty rodiče nepracují a vlastně tam začíná gamblerství, záškoláctví, drogy, si myslim, 
kriminalita, tak si myslim, že ty děcka nepudou v jinejch, ty pudou ve stejných 
šlépějích, prostě, ty půjdou ve stejných stopách, ty tam nevidí nic. A rodina romská je 
trošičku jiná, jo jako že tam se to dítě narodí a myslim si, že, v tom je taky trošku 
problém, že přeci jenom česká rodina už to dítě připravuje odmala na tu školu, vod tý 
doby co začne mluvit to dítě, tak už ho připravuje, učí ho slovíčka a zásoba slov, pořád 
na něj mluví a už mu takový ty životní úkony jakoby stanoví. Že teď jde spát, teď bude 
jíst a tak dále. U těch Romů si myslim, že tohle je jiný, že to dítě je takový jakoby 
svobodnější. Tam jde jíst, kdy se mu chce, prostě jí kdy má hlad jo, spí prostě, kdy je 
zrovna unavenej jo a mluví, kdy se mu chce. To si myslim, že je taky trošičku jo, že to 
romský dítě je takový svobodnější, proto dejme tomu a víc je na něj ta rodina jako že ho 
každej miluje a zbožňuje a on je takovej jako středem pozornosti a on může jakoby 
všechno, tím se možná rozvíjí ten talent jakoby hudební, že tam je víc prostoru pro to 
romský dítě, že v tý romský rodině je to trošičku jinak no. Možná proto není potom 
připraveno, že jo, do té školy vůbec že jo, protože teď se po něm chce něco strašnýho, 
musí děkovat a musí prosit a to oni neznaj. Protože u Romů, některých, teď už to třeba 
tak není, se opravdu dříve neděkovalo nebo neprosilo, že jo, protože to byla nějaká úcta 
člověka k člověku, a když mám já, tak ti dám a když budeš mít ty, tak mi dáš zase ty. U 
těch Romů se neděkovalo. Takže teď ty děcka přišly do školy a řekly si, že musí 
děkovat a musím prosit a zdravit. Já třeba, to je moje první, jim říkám, naučte se 
pozdravit, poděkovat a poprosit, že opravdu to některý ty děti vůbec neuměj a nechtěj 
dělat. Neříkám, že je to u všech, že jo, některý žijou jinak, zařadil se, nejsou tam žádný 
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tradice a nic, dejme tomu. Ale říkám, tahle ta skupina těch sociálně slabých, to si 
myslim, že tam je to trošičku jinak. A tam se právě neklade důraz na tu školu. Tam oni 
v tom nevidí nic jakoby pozitivního a přitom samozřejmě, máme se špatně, tak ať to 
naše dítě se má líp. To taky jako nepochopim a nevim proč to tak není, že ta škola není 
na prvním místě. 

7/ Jaký je Vás osobní názor na problematiku? 

Ta situace teď vzniká, je všude plno těch ghett na severu Čech a je to špatný no. Ale 
myslim si, že je to o lidech, že prostě jo dobrý žijeme v ghettech a nemáme vzdělání 
žádný, tím pádem nás nikdo nezaměstná a teď je to čím dál tím horší, bez tý práce… 
Ono je to těžký z toho vylízt, z toho propadu sociálního, z toho jakoby ghetta, si 
myslim, že je strašně těžký. A to už musí, si myslim, být v dítěti a musí vidět jakoby 
někoho, kdo ho trošičku z toho vytáhne. Buď je to, dejme tomu, ten asistent, kterej 
pracuje na těhletěch školách, přeci jenom v těhle ghettech a vůbec v těhle městech si 
myslim, že ty asistenti fungujou, na severu. To si myslim, že tam to asi bude, nevim. A 
potom řikám, tyhle děcka vytáhnou a snaží se prostě, aby, aby něco dělaly, aby měly to, 
co je baví, aby tam chodily a aby, dejme tomu, doma skoro vůbec nebyly, až třeba na 
ten večer. Kdy opravdu, že dneska je pondělí a já musím po škole, dejme tomu na 
kroužek, já nevim, keramiky a potom máme tady ve škole zpěv, tak prostě, aby byly 
tady. Aby ten čas naplnily, protože jakmile tam bude kouska toho času a kousek něčeho, 
tak si myslim, že Romové maj k tomu strašnej sklon, že hned zabrousej jinam, že, 
prostě to bude potom čím dál tím horší. To si myslim, že potom je, právě, že tady z toho 
sociálu se už potom, si myslim, není jen tak šance dostat.  A těch ghett je strašně moc… 
Nevim, člověk když to vidí, tak je mu z toho úplně prostě zle a ouzko a říká si Pane 
Bože, dyť nás nikdo nemá rád. A to můžete vypadat, jak chcete a prostě víte, že vlezete 
do obchodu a prostě na vás se zavěsí, prostě ten hlídač a de za váma celou tu dobu a 
můžete vypadat jak královna a můžete vypadat, jak já nevim co, ale prostě ste Romka, 
tak se prostě na vás zavěsí a to nevadí, že mu vedle někdo krade jinej něco, že jo. To se 
mi zrovna taky stalo včera. Takže, asi si myslim, že na Romy je strašně špatnej pohled, 
myslim si, že je to strašně špatný a pokavad, oni sami musí začít, oni sami musí začít a 
začít u těch svých dětí, že jo, abych z nich něco bylo, aby, já neříkám, nemusí to být 
vysokoškoláci, ale ať to učiliště maj. Ať ho maj, ať jsme vidět na běžných postech. A to 
si potom, si myslim, bude jakoby dobré. Ale myslim si, že, teď jsem četla nějakou studii 
z roku 2001, teď je 2012 a to co se tam psalo, bylo úplně stejné! Já řikám, vždyť se to 
pořád řeší, řikám, vždyť je to ta stejná otázka a ty stejný slova a věty, řikám, vždyť se 
nic, za tu dobu, nevyřešilo. Nic, nic, nic. Prostě Romové se, si myslim, propadaj 
sociálně níž a níž. Nevim čím to je, nevim. Takhle, já vokolo sebe mám jenom takový 
ty, že jo, ty co znáte, to sou většinou opravdu študující lidi, sou to Romové, kteří chtějí 
něco dokázat, takže já až to tak třeba špatně nevidim, protože vokolo sebe zase mám 
takovou tu elitu, spíš, co už jakoby chtěj něco dokázat a chtěj se někam sunout, což si 
myslim, že je dobrá ta mezinárodní konzervatoř, co tady má pan doktor Ščuka, to si 
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myslim, že udělal velkou, úplně, že udělal dobrou věc, že tam jako chodí už taky dost 
Romů. 

To je teda střední škola? 

No, ta je taky jeho. Právě, že on má ještě, mezinárodní konzervatoř. A odsaď pár děcek 
taky už tam šlo. Jo, což si myslim, že je velký plus. Že to vůbec udělal a že jako dal 
šanci, že oni třeba vědi, že nemaj ty známky, ale sou zase nadaný, tak on je tam prostě 
veme. Což si myslim, že je velký plus, že tam je dost Romů, co tam studuje u něj, a 
myslim si, že to je dobrá šance a je to co je baví a myslim, že i na této škole to tak 
funguje, že opravdu on tu má tu střední, že jo, tam chodí taky dost Romů, no většina 
vlastně. No, potom je tady zase ten klub nízkoprahovej, ten se taky vopravdu, ten má 
různý programy, což je super, že ty děcka rovnou, rovnou prostě choděj do toho klubu a 
tam se pořád taky něco děje. Jo, takže ty děti vlastně jakoby z této školy jako ani skoro 
nikam nejdou, oni vlastně rovnou si sejdou pár pater a sou zase v dalšim 
nízkoprahovym centru, kde se zase o ně dobře jakoby stará a dává se jim jakoby, že 
nelítaj nikde venku a nedělají různý ty. Tak doufejme, třeba tahle generace bude lepší, 
no. Doufejme, že to tak bude, a že nás bude čím dál tím víc a strašně by to chtělo, no. 
Samozřejmě některý vysokoškoláci se nechtějí, mohli by třeba se víc zapojit a pracovat 
třeba mezi Romama, ale třeba oni ani nechtěj, že jo, nechtěj vůbec třeba říct, že jsou 
Romové, třeba to není na nich ani vidět a tim pádem nechtějí se vůbec třeba zapojit. I to 
se prostě stává. A to už ta asimilace prostě, to už vás prostě, to už nepatříte jakoby 
nikam, nepatříte ani k těm Romům, protože jim nerozumíte, oni vás vyřadí, jakoby a 
nepatříte ani jakoby k těm Gádžům, jakoby k těm bílejm, což taky nepatříte, že jo, 
protože, jakoby patříte, oni vás berou, ale přece jenom oni vás už jakoby vzali a už vás 
třeba vyřadili, že jakoby Rom nejste, ale že vy vlastně nikam nepatříte, že jo, vy nejste 
ani to ani to. Jo, to si myslim, že je také špatně, že přeci jenom ty Romové by si měli 
jako trošku zachovat to svoje romství, jakoby, i třeba ty tradice, i ten jazyk, prostě, ano 
jsem Rom, prostě, nestydim se za to. Myslim si, že takovejch lidí by mělo být daleko 
víc, ale právě, řikám, stává se to, že opravdu se asimilujou, že prostě to tak je, že vám, 
ňáký romský přísloví, vám uřízli jazyk, vzali srdce a prostě to už nepatříte nikam. (…) 

Ale pokavaď je člověk sám, někde pořád jedinej a sám, tak samozřejmě chce, musí toho 
dokázat dvakrát víc než ten druhej, protože on je jinej, že jo, takže on toho musí dvakrát 
víc dokázat. No, nevim no, jako, třeba neřikám, že nemám taky takovej pocit vobčas, 
taky sem vždycky bývávala všude sama a jediná ve třídě vod první třídy a prostě nikdo 
s váma nechtěl sedět a že jo, protože ste jiná, že jo, ste cikánka, teď já nevěděla co to je. 
(…) 

Ale řikám,už mě znali na druhym stupni pátá, šestá, sedmá třída a už zase mám mezi 
nima nejlepší kamarády, zase na vás změnili názor, jo, moje nejlepší kamarádky nejsou 
Romky jo, protože já sem s nima jako defakto, nevyrůstala, že jo, tu moji pubertu, já 
jsem byla vždycky všude jediná. (…) 
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Teď sem většinou mezi Romama, samozřejmě je mi tam dobře, teď sem zase víc mezi 
Romama, teď jo, ale řikam, spíš ta moje půlka života byla taková, že ne no. 

Ale na druhou stranu, kdybyste byla víc s těma Romama, tak byla byste třeba tam, kde 
jste teď? 

No, tak… Víte, že nevim. Ale myslim si, že asi ano, že moje rodiče, my sme totiž 
bydleli i jinde než zbytek těch Romů, tak právě rodiče ani nechtěli, abych se s nima 
bavila, takže. Já sem je ani nikde nemohla vidět, ale jakoby, jo, protože oni bydleli na 
konci města, takže já sem s nima nemohla vůbec ani, jakoby, komunikovat a ve škole 
taky nikdo nebyl, že jo na tý základce, takže. Nevim, jestli, asi, no, to mě nikdy 
nenapadlo, tahle otázka, teda. 

(…)  

Rozhovor pokračuje asi ještě 5 minut, ale je to už jen spíš takové povídání mezi mnou a 
paní asistentkou. 

 

Příloha 3 – Rozhovor s asistentem č. 3 

Základní informace: 

Romská pedagogická asistentka. Na ZŠ Havlíčkovo náměstí pracuje již 8 let. Jeden rok 
pracovala jako asistentka v první třídě a teď již sedm let pracuje v přípravné třídě. 

Rozhovor se konal dne 6. 11. 2012. Probíhal, jako předchozí rozhovory, v místnosti u 
přípravné třídy. Povídání s paní asistentkou bylo příjemné. Paní asistentka byla velice 
příjemná a sdílná, ale jelikož se musela zase vrátit do přípravné třídy, je oproti 
předchozím rozhovorům kratší a stručnější. 

O rozhovoru byla paní asistentka informována, otázky měla k dispozici o dva týdny 
dopředu. 

Paní asistentka souhlasila s nahráváním rozhovoru na diktafon. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto se v textu objevuje obecná čeština. 

 

1/ Jak hodnotíte podporu své práce ze strany společnosti? Jste se svou prací 
spokojená? 

Jsem spokojená, práci hodnotim dobře, nikdy sem se nesetkala s nějakou negativní 
reakcí. Bez problému. 
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2/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? 

Jak sou připravený? Tak já mám tu přípravku, takže dole vlastně nejsem, že jo. Já můžu 
hodnotit vlastně jenom tyhle ty naše malý děti, že jo. Takže takhle jako, chodí teda vnuk 
jo, ten chodí už do vosmičky a myslim, že je dobře připravený. 

Já jsem to myslela spíš tak, jestli jim nechybí mateřská škola? 

Jako, že by měly první chodit do té mateřské a potom sem. Tak je to výhoda, když 
chodí do té školky nebo do toho přípravnýho ročníku, vlastně sou připravený, že jo. Už 
věděj a uměj vlastně ty základní věci, ty barvy hlavně, že jo, sedět, poslouchat, jak se 
chovat ve škole. Tak maj vlastně tyhlety základy, tak maj defakto děti chodit do školky. 

Takže to má pozitivní vliv, když chodí do toho přípravného ročníku. 

Ano, je a vědi, že mají ráno vstát, že maj ňákou povinnost a vlastně defakto i ty rodiče. 
Že musej, že se musej postarat, že musej mít ve škole, že jo, ty pomůcky a všechno, že 
jo jako. 

Proč si myslíte, že je rodiče do té mateřské školy nedávají? 

Nedávaj no, to je právě v těhle romských rodinách, je to tak, že vlastně voni na to 
nemaj. 

Takže je to finanční důvod? 

Finanční. Já si myslim, mám takovej pocit, že de spíš o finanční. 

A ten přípravný ročník je vlastně zadarmo. 

Ano, přesně tak, že sem je vlastně voděj. Ale měli by platit, že jo, jako ostatní, že jo 
jako je to jako školka… Ale dyť sou takových, který sou na to špatně,  že jo. 

Tak alespoň, že je vodí sem, do přípravného ročníku. Ale tady ta docházka taky není 
nic moc. 

Taky není nic moc, přesně tak, no. 

Než si teda zvyknou, že musí. 

Že musej ráno vstát, že musí ty děti vlastně ráno do tý školy přivézt. U některých je to 
takový, jako že sou, jako pozadu. 
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3/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? Nebo si teda myslíte, 
že se řeší, protože Vy tady v přípravné třídě moc problémy asi nemáte, že? 

No, nejvíc se u těch větších řeší asi docházka, že jo, ty pomůcky, že nepřinesou. Jo 
tohleto jako, to spíš na tom druhym stupni se stává, že maj špatnou tu docházku. 

A proč si myslíte, že ji mají špatnou? 

No, to je zase, to je zase ty rodiče, vlastně defakto, kdyby ty rodiče ráno vstali a ty děti 
poslali do tý školy. Ale jestli jim von řekne, mami, mě bolí hlava, já nevim, mě se 
nechce, no tak voni jim to dovolí. To je přístup těch rodičů. 

Takže děti, které jsou od vás zvyklý na přípravný ročník, tak myslíte, že budou zvyklý 
od první třídy chodit? 

No, máme tady první třídu naproti, tak chodily a já si myslim, že choděj. Většina dětí 
chodí. V tý druhý třídě taky, jo. Jako prostě choděj no. Ale co už dosahnou na ten 
druhej stupeň, už do tý šestky, jo, tak tam už je to takový jo, horší. Že tady na prvním 
stupni je drží paní učitelky, takže prostě musej. A na tom druhym stupni už 
neposlouchaj, že už si myslej, že sou ňáký, dospělý. Že už i myslej, jo, a to je špatný. Já 
to řikám pořád, rodiče, rodiče, rodiče. Ta docházka je problém. 

4/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

To já tam právě nevidim, já tam nejsem. 

A podle Vašich vnuků? Máte ho v osmé třídě, jak jste říkala. 

Tak já s nim jako problémy nemám, on má všechno, že jo. Když potřebuje, někdy se 
stane, že zlobí, tak to je jasný, jako takhle. Ale takhle on má všechno, že jo. 

A jaké předměty mu dělají problémy? 

Tak vnukovi dělají problémy matematika a ten českej jazyk. Tohle mu dělá problém, ta 
matematika a ten českej jazyk. Jinak tam ty předměty to jako zvládá, teďko 
z matematiky dostal 3 a z češtiny taky 3, no, to mu prostě dělá problémy. A to většinou 
dětem, že jo. 

5/ Využíváte při výuce romštinu? Pokud ano, myslíte si, že to vede ke zlepšení 
studijních výsledků? 

No, teď to tady zkoušim právě z těma malinkejma. Jo, mluvim jako, učíme se ty 
písničky romský, počítat romsky, barvy romsky, protože většina dětí vůbec nezná 
romsky. Nezná, protože rodiče s nima už vlastně mluví česky. Za chvilku ta romština, já 
si myslim, že vymizne. Už vopravdu, pomalinku ani s těma, málo už takhle mluví 
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romsky doma. Nebo s dětma nemluvej romsky. Takže snažim se s nima trošičku jako to, 
no tak, uvidíme no. 

Já jsem právě myslela, že by to bylo pro ty žáky snazší, kdyby s nima asistenti mluvili 
romsky. Že by třeba něco víc pochopili… Říkáte, že s nima mluví rodiče česky, 
takže… 

Aha, tak to my s nima romsky nemluvíme. Já řikám za chvilku ta romština vymizne, 
protože ty děti vopravdu už vubec neznaj romsky. Když jim něco řeknu, tak na mě 
koukaj, že co to je. A nevědí co to vlastně je. Tím už za chvilku vymizne. 

6/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Tak některý jo. Tak jako my tady z týhletý přípravky, že jo, když něco potřebujem, tak 
jako přídou a takhle jako. Pani učitelka je s nima spokojená, jako my sme jako teda 
takhle jako. Si myslim, že jo, tady z tý přípravky. A dole, nahoře, to nemůžu posoudit. 

7/ Jaký je Vás osobní názor na problematiku vzdělávání romských žáků? Kde si 
myslíte, že je největší chyba? 

Ono by se rádi vzdělávali, to jako většina tady těhletěch dětí, že jo. Takhle slyšim, že by 
se chtěli jako i z naší strany, z rodiny jako se vyučili, jako chodili sem do školy, takže 
jako, neteř, ta teďka se šla taky učit na kuchař - číšník a je spokojená. Další neteř tady 
taky chodila, taky se šla vyučit, jako hodně dětí jako má zájem a chtělo by jako se 
někam dostat. 

A myslíte si, že se situace zlepšuje? 

Zlepšuje! Zlepšuje, hodně dětí tady vodsad šlo vlastně se jako učit a do toho učiliště, to 
jako hodně dětí. 

Takže mají zájem o vzdělání. 

Zájem mají, sou větší, sou už v tý devítce a jako dou, chtěj. Tak já si myslim, že jako 
chtěj jako, dokážou to. 

A myslíte si, že na to mají vliv i pedagogičtí romští asistenti? Že vidí Vás… 

Já si myslim, že jo, ano.  

(…) 

Rozhovor ještě pokračuje několik minut, ale jedná se spíše o povídání. 
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Příloha 4 – Rozhovor s pedagogem č. 1 

Základní informace: 

Paní učitelka na ZŠ Havlíčkovo náměstí působí již 16 let. Nenastupovala sem ale 
s úmyslem učit romské žáky, pouze se časem přizpůsobila situaci. Učí na druhém stupni 
český jazyk, biologii a výchovu k občanství, na prvním stupni český jazyk a vlastivědu. 

Rozhovor se konal v úterý 19. 3. 2013 v 13,30 hod. S paní učitelkou jsme byly ve třídě, 
abychom měly na rozhovor klid. Atmosféra byla velice příjemná, paní učitelka byla 
otevřená a sdílná, s otázkami neměla problém. S paní učitelkou jsem se již dvakrát 
setkala při pozorování, tudíž jsme se znaly. Rozhovor trval přibližně půl hodiny. 

Otázky k rozhovoru jsem paní učitelce poskytla 14 dní dopředu, o rozhovoru tedy věděla 
a byla na něj připravená. 

S nahráváním na diktafon souhlasila. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto je použita obecná čeština. 

 

1/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 
mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

(pauza) Budu zobecňovat, protože nemůžu mluvit o každém zvlášť, že. Ale obecně se 
může říct, že vůbec připraveni nejsou. Podle mě je to vina rodiny, protože rodina se o ty 
děti stará jenom po stránce zabezpečení finančního, a aby měly teplo, jídlo a vlastně 
nějaký čtení pohádek, ukazování obrázků. To ty děti vůbec neznají. Takže … A určitě 
víte z biologie, že co se dítě nenaučí do tří let, tak si pak do tý hlavy těžko dostává. 
Takže oni neumí vůbec nic, vůbec. Většina těch dětí. Jsou výjimky samozřejmě, ale 
většina těch dětí neumí držet tužku v ruce, neznají barvy, neznají zvířátka, nevědí ani co 
které zvířátko dělá… Prostě to jsou základní nedostatky v rodině. Takže já si pak s nima 
pak čtu třeba pohádku a oni mi, kdo to je rytíř, co to je brnění, co to znamená, že potok 
zurčí a takovýhle prostě slova, oni to v životě neslyšely a neví. Dokonce tady máme 
případy, že třeba přijdou a neumí chodit po schodech, protože se to nikdy neučily. 
Maminka, zrovna letos jsme tu měli, holčičku nosila pořád na zádech. Takže holčička 
přišla a plakala, protože my máme nultej ročník, jako přípravnej před první třídou, a ona 
plakala dole, protože nevěděla, jak má jít nahoru do těch schodů. To ji nejdřív musela 
paní učitelka učit chodit do schodů. No a pak, že nemají základní jako hygienický 
návyky, to je taky tragédie. To jsme měli zrovna kluka, to už je v šestý třídě, padaly mu 
bobky z kalhot, jo. (odmlka) Takže to jsou nepředstavitelný problémy. A myslim si, že 
základ je rodina! Nějaká školka, nějaká přípravka, to se nemůže už doučit. Protože 
prostě se promešká ten vhodnej okamžik, kdy mozek tyhlety informace přijímá. 
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Já právě když jsem byla se podívat v tý přípravný třídě, dvakrát jsem tam byla, tak 
jsem byla úplně překvapená, že vůbec barvy neuměj, že doopravdy ty děti … 

(paní učitelka mi skáče do řeči) 

Ale ani neví k čemu, která barva patří. Já teďko letos učím v pátý třídě, co jsou jako 
mladší třída, a já mám strašně problém s tim, už jsem jim všem musela zlámat fialový 
pastelky, protože ty měly v ruce úplně pořád. Ale oni třeba vybarvujou strom a klidně 
ten strom udělají listí červeně, protože řeknou, že ta barva se jim líbí. Jablka tam udělají 
klidně fialový, takže vůbec … To jakoby nejde jo (odmlka) Neskutečný! Fakt s tím 
mám hrozně problémy. Když jim něco vyprávím, když, já tam mám přírodovědu a 
vlastivědu, já všechno musim kreslit na tabuli, protože oni nerozumí základním slovům. 
Neví co je to loď, neví co je to přístav, jo… A to už teďko mám vlastně páťáky. 
(odmlka) Neuvěřitelný problémy. Ale základ je podle mě ta rodina, protože jako do tří 
let se učí přece držet tužku v ruce, čmárat si po papíru, učit se základní názvy, číst jim 
pohádky, aby znaly ty slova. (odmlka) 

To je pravda… 

2/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, 
pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

No, domácí úkoly neřešíme, protože jsme škola bez úkolů. Jsme se letos přihlásili 
k tomuhle projektu, protože se ukázalo, že ti žáci nejsou schopný doma úkoly udělat, že 
jedině co se vyklubalo, že ty menší děti si je dělaly s učitelem nebo s asistentem 
v družině, ale to pak není domácí úkol, že jo, protože to ještě pořád dělá ve škole. Nebo 
úplně nějakou samostatnou práci, že by se třeba zadalo, učim ještě taky češtinu, že by se 
zadalo tohle a tohle cvičení, tam máš napsáno, co máš dělat, udělej to doma. To oni 
nezvládnou. Takže vlastně takovýhle úkoly, tohohle typu, jsme úplně odbourali, teď 
máme spíš jako, vypiš si z knížky to a to, pak se o tom budeme bavit, abysme se 
nezdržovali jakoby při výuce. Aby se naučili pracovat s knihou. No, ale ty domácí úkoly 
jsme museli prostě zrušit, protože si s tím nevěděli rady. Ještě tak dokážou spočítat 
matematiku, že je to mechanická práce, ale jakmile je to trošku na přemýšlení, trošku 
něco tvůrčího, tak už to prostě nezvládnou. Potřebujou nějakou podporu, nějakou 
pomoc, radu. A i když jim člověk předem vysvětlí tak a tak budete pracovat, tohle s tím 
cvičením uděláte, oni to stejně nezvládnou. Protože než dojdou domu, tak to 
zapomenou, anebo to v tý škole nejsou schopný vnímat, když to hned jakoby nedělaj. 
Takže tohle je jeden problém. To, že nenosí pomůcky to je dennodenní boj, ale bohužel 
i boj s rodiči, protože rodiče pak do žákovské knížky napíšou, že když na to nemají 
peníze, že jim to stejně nekoupí… Takže já mám na stole hrnek plnej obyčejných tužek, 
jakmile potřebuju, aby děti opravdu psaly, tak rozdám tužky a jedině takhle. Jinak taky 
pomůcky, to je opravdu hrůza. Ještě ty na prvním stupni, protože v těch romskej 
rodinách je taková tradice, nebo takový zvyk, že se vždycky nejvíc starají o to nejmladší 
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dítě v rodině. Takže tyhlety považujou už za dospělý, oni se už nezajímají a zajímají se 
o ty malý. Takže dokud jsou ještě na prvním stupni, tak to jakžtakž jde, ale jak přijdou 
sem na druhý stupeň, většinou už mají na starosti ty mladší sourozence a škola je něco 
bokem, to je vlastně nezajímá. A ani je nezajímá, co děti budou dělat. (odmlka) Co dál. 
No, jazyková připravenost to jsem říkala, to prostě… Není to o tom, že by doma mluvili 
romsky, to tam nemluví. Oni většinou tou romštinou znají pár sprostých slov, jo. Ale je 
to o tom, že si s nima nikdo nepovídá, nikdo jim nečte. Oni ani třeba nejsou schopni 
koukat na nějaký film, ono je to za chvilku přestane bavit, protože prostě musí vnímat 
děj, musí vnímat, co se tam povídá a to oni většinou nevydrží dýl než dvacet minut. Jo, 
když je to nějaký akční film, kde se hodně střílí a to, tak to možná jo. Ale kdyby to mělo 
být jenom něco, třeba do češtiny, občas se snažím abychom, protože vím, že si to 
nepřečtou, tak abychom alespoň viděli něco zfilmovanýho, oni to nevydrží. Film, který 
trvá třeba dvě hodiny, to nepřipadá v úvahu. Takže já si musím vybírat kousky filmů, 
kde jim něco ukážu… (odmlka) Je to takový nekonečný boj, no. A kázeňský problémy 
jsou samozřejmě příšerný. Protože ty děti, když už nemají sílu dávat pozor, no tak 
samozřejmě nejsnazší je začít vyrušovat. Oni potřebujou nějakou pozornost na sebe 
shrnout a tohleto je nejsnazší řešení, že vyrušujou, ruší ostatní, teď oni se jim smějou, 
tak to se jim líbí, tak proto to dělají. Kázeňský problémy samozřejmě jsou. 

Na denním pořádku. 

Tak viděla jste sama, že jo… V některých třídách je to lepší, v některých horší. Ale 
třeba s nima nejde vůbec pracovat ve skupinách, protože to okamžitě roztříští jejich 
pozornost. To musí být hodně dobrá třída, aby se takhle pracovat dalo, a musí se to 
s nima dělat od začátku, protože když jsou třeba v šestý třídě, tak to na to nejsou ještě 
zvyklý, nejsou na to připravený. 

3/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

To je docela těžká otázka, protože v podstatě jak komu. Zdaleka už neplatí, že by byli 
šikovný třeba ve výtvarný výchově, v hudební výchově. To už dávno neplatí. Jsou fakt 
výjimky, kde se naučí na nějaký nástroj hrát, ale většinou je nic nebaví. Ani se hýbat 
nechtějí, nemají v podstatě zájem a z toho samozřejmě vyplývají všechny ty problémy. 
Kdy jim to nejde, většinou v žádném předmětu žádný velký úspěch nemají… Taky to 
jejich uplatnění na dalším vzdělávání nebo na trhu práce je mizivý. Hlavní věc je, že 
nemají zájem. Nechtějí. Oni nevidí totiž žádný vzor. Protože, třeba já mám ve třídě teď 
jedenáct dětí a jenom jedné dívky rodiče pracují. Jinak jsou všichni doma na podpoře. 
Nebo případně na mateřský. Takže to je jediná, která ví, že jako je dobrý chodit do 
práce, ale je to jediná z celé třídy. Takže když není vzor, vlastně není ani motivace, oni 
nemají potřebu se podobat někomu z bílejch, že jo. Tam ty vzory nehledají. No a v tý 
rodině najdou jen tyhle věci, proč nevyužít stát, proč si nedojít pro dávky, nejlepší je nic 
nedělat, ležet doma. Tím způsobem je zase obdivuhodný, že ráno vstanou a do školy 
přijdou, protože doma u nich všichni spěj. (dlouhá odmlka) Je to takovej zamotanej 
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příběh, kde nevim, kde by se mělo začít to klubko rozmotávat. Jo, protože těžko tuhle 
generaci vychovávat nějak hodně jinak než byla ta generace předtim, ale oni ten vzor 
nemaji, ale potřebovali by těm dětem nějaký vzor potom předávat, ale zase ho nebudou 
mít.  

Takže je to začarovanej kruh… 

Je. Ale já fakt nevidim řešení, kde to přetnout. Protože rozhodně to není ve škole. 
Rozhodně ten prvopočátek všeho je v rodině. (odmlka) Ale bohužel ty jejich zvyky jsou 
jiný. To co oni dělají, jako ta rodina, tam je to prostě jinak. Mají děti co jíst, mají co na 
sebe, mají dost hraček, tak pak je to v pořádku. 

A vzdělání je úplně stranou. 

Hm. Úplně, to jako, to jsou opravdu výjimky, kdo jako chce něčím být a kdo má 
nějakou vizi. (odmlka) Jeden kluk ve třídě, jeho strejda je kuchař, tak ten aspoň má 
představu, že by mohl vařit jako ten strejda. Ale jinak oni ani si neví rady, čím by měli 
bejt, kterou školu dělat. Protože v jejich okolí je zcela výjimečně někdo s nějakou 
školou, dokončenou. Jako oni se všichni někam dostanou, to zase natolik máme 
schopnou výchovnou poradkyni, že je vždycky nějak umístí, vybere jim vhodná učiliště, 
většinou ty menší, takový ty rodinnýho typu, kde je málo žáků, aby se tam v tom úplně 
neztráceli. Co je to platný, když oni do tý školy přestanou chodit. 

A tady jak máte tu střední odbornou školu? 

No, tak to je škola s maturitou a tam v podstatě… To je doktora Ščuky škola a on má 
takovou teorii, že jako šance se musí dát všem, ale je obrovský úbytek žáků, protože 
samozřejmě za chvíli zjistí, že na to nemaj, že je to nebaví tam sedět a poslouchat, že je 
nebaví se to učit, a že tomu ani nerozumí, co tam kdo povídá. Já tam teda náhodou učim 
právo, takže můžu z vlastní zkušenosti říct, že většina těch dětí se v tom ztrácí, protože 
neví, jak se mají učit, protože se nikdy nic neučili, že. Aby to té hlavy něco dostávali 
sami, a to se bez toho už střední škola neobejde. Takže k maturitě jich dojde fakt 
zlomek. A ještě jich spousta ani tu maturitu neudělá. Anebo nejsou k maturitě ani 
připuštěni. (odmlka) Takže jako jo, myšlenka dobrá, šance se dá všem, ale je to hrozný. 

4/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

Vůbec. Já jak jsem na druhým stupni, na prvním stupni ještě přijdou třeba na třídní 
schůzky, jo. Ale na druhým stupni. Já jsem ještě neměla třídní schůzku, kde by mi přišel 
alespoň jeden rodič. Vždycky sem tu úplně sama, nikdy nikdo nepřijde. Nejvejš, když 
sem učila kluka, co tady měl ve škole babičku, že tady dělala asistentku. Tak ta se přišla 
tak jako zeptat, co teda ten její vnuk. Ale jinak vůbec. Ani jeden, ani jednou. Takže 
rodiče znám jenom z nějakých výchovných komisí a když si je sama pozvu. Taky to tak 
řešim, všechny problémy, jakmile je nějaký problém, tak okamžitě zvedám telefon a 
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urguju rodiče hned, protože jakmile se něco odkládá, tak je z toho jen další problém. 
(odmlka) A akce školy to je to samý. Na prvním stupni, když napečou perníčky a 
pozvou rodiče na čaj, tak možná některý přijdou, ale to musí být ve dvanáct hodin, když 
si pro ty děti chodí, ale aby přišli někdy jindy, třeba večer, odpoledne, to už taky nejde. 
Prostě musí to, ten čas kdy sem jdou, tak aby to bylo přesně. Jinak jakmile je to někdy 
jindy, tak to už, záměrně do školy v jinej čas, ani náhodou. Takže buď ráno, když děti 
vedou do školy, nebo odpoledne když si pro ně přijdou. (odmlka) Ale jinak dostat je 
sem do školy je fakt problém. Přijdou samozřejmě když musí, když už je tady výchovná 
komise, když už je do toho zapojená i sociálka. 

Ale jinak nemaj zájem. 

Vůbec. Začnou mít zájem v okamžiku, kdy já volám, kde ty děti sou, proč nemají 
omluvenku od lékaře, proč jenom od rodičů. Dneska bohužel můžou mít jenom od 
rodičů, protože ze zákona oni jsou zákonní zástupci a omlouvají dítě. Tak pak mi 
přijdou vysvětlovat a říkat, co jim bylo těm dětem a proč do školy nepřišly a tak dále. 
Většinou odhalím, že je to lež, protože bydlim tady na Žižkově a vidim je venku. 
Jakmile je z jedný lži usvědčim, tak okamžitě vymýšlí něco jiného. 

5/ Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 

Tak nakonec přeci jenom ano, protože zase mám pocit, že přeci jenom pro ty děti sme 
schopný něco udělat. Jo, protože se tady o ně dopoledne postaráme (úsměv) a rozhodně 
alespoň něco jim v té hlavě uvízne. Protože zase mám v osmičce kluka, kterej je v péči 
babičky, ta babička je negramotná. Takže on za ní úplně všechno vyřizuje. Babička teď 
jela tramvají, dostala pokutu a on se mě teda přišel zeptat, jestli může nepřijít do školy, 
že musí s babičkou na dopravní podnik a tam s ní vlastně přečíst co má dělat a vysvětlit 
jí, kde má zaplatit pokutu, aby se tam ta babička vůbec vyznala, aby našla správný 
dveře, že jo. Takže jo, nakonec je něco naučíme a nakonec ano (zasmála se) bych tady 
nebyla, kdyby to bylo úplně beznadějný, jo. Ale je to takový ten boj s větrnejma 
mlýnama, pořád dokolečka. (odmlka) Ale fakt jsem vždycky šťastná, když vidim, že 
ráno mám plnou třídu dětí, protože si řikam, zase všichni vstali, nehleděli na to, že 
doma celá rodina spí, přišli do školy, někteří si dokonce koupili i propisku, když jsem 
den předtim na ně nadávala, že nemají zase čim psát. Ale i ty děti mají zájem o to si 
koupit bagetu, koupí si velkou flašku kokakoly a to že nemají propisku? To je nechá 
být. To je to poslední. Takže ráno, když přijdete do třídy, všichni mají obrovskou 
bagetu, někteří dvě bagety, velikánkou flašku pití a tak sou vybavený do školy. Protože 
tak to ty rodiče vidí, dají jim každý den sto korun a… 

Nebudou mít hlad. 

No. Nebudou mít hlad, budou tady v teple, oblečený sou. Ale že nemaj čim psát, že 
nemají sešit. To nikoho netrápí. To fakt musim jako hodně se zlobit, ale to mám pocit, 
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že to dělaj ty děti ne kvůli sobě, ale kvůli mně (úsměv) jo, jako tak ji uděláme radost. 
Tak pak za mnou hned jdou a říkají, už mám tu propisku (úsměv). 

A jak to tady máte s učebnicema? 

No, letos jsme udělali experiment, který se nám ale příliš neosvědčil. Protože 
samozřejmě na učebnice nejsou peníze, protože nevim, kdo to vymyslel, ale učebnice 
dou ze stejný kapitoly jako sou nemocenský pro zaměstnance, takže když je někdo 
z učitelů nemocnej, tak se mu vyplácí nemocenská a tim pádem nám nezůstanou na 
učebnice. Takže protože těch učebnic je málo, sou příšerně, ale příšerně drahý, dneska 
ta knížka stojí okolo sto padesáti korun a to sou ty levnější jo. Tak letos sme vymysleli, 
že zkusíme nechávat ty knížky ve třídě, že si ty děti je nebudou muset nosit domu. Ale 
zase to budeme muset zrušit, protože se to vůbec neosvědčilo, protože ty děti pak mají 
pocit, že do tý školy nemusí nosit vůbec nic. Jo, takže příští rok zase znovu rozdáme 
učebnice i kdysme měli všichni bejt zdraví (smích), tak lepší tak. Nejhorší je, že oni ty 
knížky hrozně ztrácí a my vlastně nemáme právo po nich ty peníze žádat. To 
samozřejmě můžeme zkusit, ale oni když to nezaplatí, tak my nemáme páku jak to… 
Protože zákonnej nárok na to nemáme. Takže ty učebnice, každý rok se jich ztratí 
desítky, jo. To není jako jedna knížka nebo nějaká roztrhaná z ohnutýma rohama. 
(odmlka) Nevim no, je to prostě boj, je to pořád dokolečka a pořád dokola. Snad nějaký 
světlo na konci tunelu, ale hrozná bída. 

Rozhovor dále ještě pokračuje ve stejném duchu několik minut. 

 

Příloha 5 – Rozhovor s pedagogem č. 2 

Základní informace: 

Paní učitelka na ZŠ Havlíčkovo náměstí učí od roku 1988. Od roku 1999 pracuje jako 
zástupkyně ředitelky. Její aprobací je český jazyk – francouzština. O práci s Romy žádný 
výrazný zájem neměla, ale přizpůsobila se okolnostem.  

Rozhovor s paní zástupkyní se konal v úterý 9. 4. 2013 v 11 hod. v její kanceláři, 
abychom měly na rozhovor klid. S paní zástupkyní jsem po celou dobu spolupracovala, 
tudíž jsme se znaly. Atmosféra byla příjemná. Rozhovor trval přibližně půl hodiny. 

Otázky k rozhovoru jsem poskytla měsíc dopředu, o rozhovoru tedy paní zástupkyně 
věděla a byla na něj připravená. 

S nahráváním na diktafon souhlasila. 

Rozhovor je doslovně přepsán ze záznamu, proto je použita obecná čeština. 
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1/ Co si myslíte o připravenosti romských žáků na vstup do základní školy? (vliv 
mateřské školy, přípravných tříd, motivace ze strany rodiny) 

Tak my máme zkušenosti s tím, že pokud děti nechodí ani do přípravné třídy u nás ve 
škole, ani do mateřské školy, což teda většinou nechodí, že by měly problémy s tím, aby 
nastoupily do první třídy, protože jsou opravdu, většinou na školy málo připravené. 
Nejsou zvyklé na to, aby, asi jako děti většinových rodin, se učily cvičit paměť, někdy 
třeba neviděly ani tužku, ani ji nedržely, takže nedokážou udělat rovnou čáru, natož 
napodobovat nějaké tvary, nebo mají velké nedostatky dorozumívání, protože mají vady 
řeči, velké vady řeči, jako je třeba patlavost. Nebo mají velmi nízkou slovní zásobu, 
často ani nerozumějí, co se jich ptáme, mají špatnou sluchovou analýzu. Mají problémy 
s hygienou, kdy bohužel taky. Mají nižší sociální informovanost než většinové děti. A 
taky jsou málo zručné, asi doma taky nejsou zvyklé na nějaké navlékání korálků a 
prostě takové ty hry. Ono je to zřejmě dáno tím, že v těch rodinách je víc dětí a ty rodiče 
vlastně pro tyhlety děti se už nedostává času, protože mají mladší sourozence a zase se 
věnují těm mladším sourozencům. A pokud se dostanou do toho předškolního věku, tak 
se dostávají na okraj a už jim není věnována taková péče. A co se týká té jazykové 
přípravy, tak si myslím, že mnohdy ty rodiče taky neumí dobře česky a tak na ty děti 
mluví takovým tím zvláštním způsobem, tou směsicí češtiny, romštiny a někdy 
slovenštiny, tak taky tam to dorozumívání je takový (pomlka). Tohleto jsou vlastně 
všechno zkušenosti spíš té paní učitelky z přípravné třídy, která píše vždycky 
hodnocení, takže jsem to tam si trošku jako přečetla. Já s těmi malými dětmi nepracuju, 
ale vím, že tyhlety problémy tady jsou. (pauza) 

Myslíte si, že kdyby třeba chodily doopravdy od těch tří let do té mateřské školy, že by 
se to zlepšilo? 

No, já si myslím, že by to tak bylo, protože ta příprava toho jednoho roku, asi je to 
trošku málo. My se i snažíme, paní ředitelka žádala tady obec, jestli bychom ty romské 
děti mohli brát už od čtyř let do té přípravné třídy. Jenomže stát to platí od pěti let, takže 
oni by nám to sice povolili, ale nevíme, kdo by nám to jako zaplatil. Ale víme, že ty děti 
to potřebujou. Takže kdyby začaly chodit ve třech letech do školky, tak by ten posun 
byl určitě daleko lepší. Problém je taky trošku v tom, že oni je sice zapíšou ty děti, ale 
pak zase, protože ta docházka není povinná, jako je povinná školní docházka od šesti 
let, od první třídy. Tak prostě mají potom výmluvy proč je, třeba v zimním období, sem 
nevodí. Že se jim nechce vstávat, vymlouvají se, že jsou nemocný. Což teda 
samozřejmě bývají nemocné ty děti, to já netvrdím. Ale prostě často je nevodí z nějaké 
svojí vlastní pohodlnosti. Takže ta docházka není vždycky až tak (pomlka). Nebo dítě 
pláče, tak oni ho prostě tam nebudou posílat a neuvědomují si, že bude plakat za rok 
znova, a že už ho v té první třídě z toho neosvobodí. 
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No, co jsem dělala takhle ty rozhovory, tak jsme se bavili, že to není o školství, ale spíš 
o té rodině… 

No, to určitě. (úsměv) Určitě. Já to tak vidím. Zaprvé ty rodiče nemají tu motivaci pro 
to, že by to jejich dítě mělo mít nějakou přípravu do vstupu školy, protože oni taky asi 
neměli, tak jim to nepřijde normální. A další věc je, že ty rodiny jsou početnější, než ty 
naše, a ty děti některé se v tom ztrácejí. Když se pak o ty mladší děti starají starší 
sourozenci, kteří ne vždy (smích), byť jsou žáky základní školy, mají pro ně nějakej 
přínos a určitě teda ty děti, ty starší sourozenci, nejsou od toho, aby ty děti připravovali 
na školu. Oni jim tak akorát řeknou jen počkej, tam pak (smích), tam to bude vypadat, 
nebo tobě to nepude, nebo to je hrůza, a ještě je straší, že jo. 

2/ Jaké nejčastější problémy ve škole s romskými žáky řešíte? (domácí úkoly, 
pomůcky, jazyková připravenost, kázeňské problémy) 

Já osobně teda s nima nejčastěji řeším jejich chování, protože ty děti, který my tady 
učíme na druhým stupni, tak se dostávají do toho pubertálního věku, a u nich je to ještě 
umocněno tím, že se dostanou do toho pubertálního věku dřív. A navíc jsou z rodiny 
chápaný jako skoro už dospělý a zřejmě mají v té rodině větší práva než by bylo 
záhodno a pak si myslí, že to budou zkoušet na nás tady taky. Takže (pomlka) to je 
jejich drzé chování, ale to asi nebude jenom tím, že jsou Romové, prostě je to tak. To je 
jejich drzé chování a i takové odmítání jakékoli autority, nebo se setkávám s postojem, 
já se s vámi bavit nechci teďko, já se s vámi bavit nebudu, protože jako vy mě 
nezajímáte. Tak bohužel, s tím se poslední dobou setkáváme. Pak teda (pomlka) je 
problém tzv. skrytého záškoláctví, že ty rodiče ty děti vlastně podporujou v tom, že 
prostě z nějakého malicherného důvodu to dítě do školy nejde. Pro ně je absolutně 
nepochopitelné, když jim vytýkáme, že když byly u zubaře, že měly přijít potom do 
školy. Což je u většinové společnosti běžné. To dítě skončí u lékaře a potom jde do 
školy, ale tyhlety děti do školy prostě nepřijdou. A že se taky snaží chodit za školu a 
potom když se ptáme na to rodičů, tak takový to přehlížení a proč. Kvůli tomu, aby měli 
klid, aby třeba neměli problémy se sociálkou, tak jim ty omluvenky napíšou, a protože 
bohužel zákony jsou takový, že jako rodič na základní škole může svoje dítě omlouvat, 
bez nějakého doložení důvodu. Pak je teda problém ještě s pomůckami, v tom, aby ty 
děti je do školy vůbec nosily. Oni by nejradši do školy chodily s rukama v kapse a my 
abychom jim tady ve škole všechno pučili, případně dali, a oni to v tu ránu zahodili do 
koše. Nám se tady stávalo, že učitel přišel do třídy řek, on tam nikdo nemá čim psát, co 
s nima mám dělat? Tak to se nám se nám teďko teda trochu možná podařilo, ale hodně 
po nich šlapat a chtít, že se do školy musí připravovat. No a domácí úkoly, to jste už 
možná slyšela, že my jim (smích) domácí úkoly nedáváme. Ale na prvním stupni jim, si 
myslim, pani učitelky úkoly dávají. Že to nepovažují za nějaké domácí úkoly, když jim 
daji přepsat z pracovního sešitu tři řádky, že to není domácí úkol. A že bychom ty děti 
až tak dobře nepřipravovali, kdybychom po nich vůbec nic nechtěli. Ale já jsem teda 
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byla zastáncem toho, že ty velký děti, dávat jim písemné úkoly, že se tim vlastně, tak 
jako, abych to řekla lidově, že se tim mučíme vzájemně. (…) Akorát pak když na ty 
rodiče kvůli něčemu tlačíme, tak se nám zase stávalo, že: „Vždyť oni nemají stejně 
žádný úkoly a oni v tý školy nic nedělaj. A vy po nich nic nechcete a teď byste chtěli po 
nás.“ Ale bohužel si vždycky najde každej to, co se mu hodí. 

3/ Jaké předměty a aktivity d ělají romským žákům největší problémy? 

Nevim, teda jestli je to tou mojí představou, když já učim češtinu, že to tak je, ale 
vždycky to tak všichni taky říkají, že to je teda ta čeština a potom ten cizí jazyk. Protože 
oni neovládnou dobře tu češtinu, tak těžko se potom člověk, teda vyučující cizího 
jazyka, může opírat o věci z té češtiny. A když pro ně vlastně ta čeština je částečně 
druhý jazyk a oni se maj potom učit další cizí jazyk a teď by se měli učit další (úsměv), 
tak to už si neumim představit. A pak teda si myslim ty věci, které souvisí s tím 
abstraktním myšlením, že ty si neumějí představit. Taky se říká, že mají menší nadání 
pro výtvarnou činnost, ale když se podíváte u nás ve škole, tak to v podstatě tak 
nevypadá. Takže buď je to práce pani učitelky, nebo pana učitele, nebo to není pravda. 
Já to nedokážu posoudit, jak je to s tou výtvarnou činností. 

A jak se vždycky říkalo, že jsou Romové šikovný, nebo že mají v sobě tu hudbu a 
hudební nadání, tanec. Platí to? 

No, tak pohybově nadaný sou určitě. A máme tady děti, který sou dobrý muzikanti, 
protože to mají v rodině a hrají doma na nástroj jejich rodiče a oni se k tomu potom 
přidávají. A třeba ty starší chodí s těma rodičema hrát, nebo teda s otcem, ne s oběma. 
Ale paní učitelka na hudební výchovu říká, že už ani zpívat neuměj (smích). Tak nevím, 
jestli to ještě pořád platí. (úsměv) 

Asi jak kdo. 

Asi jak kdo. Taky to není pravidlo. 

4/ Myslíte si, že je aktivita ze strany rodičů dostatečná? Mají zájem o akce školy? 

No, pokud mají ty děti malé a líbí se jim tady, tak se taky chtějí přijít podívat, co se ty 
jejich děti naučily a předvádějí. A třeba se podívat i na ty obrázky, co nakreslily a jak 
píšou. Ono to taky hodně záleží na tom třídním učiteli. Když je ta paní učitelka prostě 
kontaktuje a zve je a láká je do školy. Učitelky na prvním stupni vymýšlejí různé akce 
při nějakých příležitostech, nějaké svátky a ony to prostě pro ně připraví a ještě jim 
připraví občerstvení, tak to ty rodiče přídou a pyšně se dívají, jak ty jejich děti se tam 
teda producírujou a snědi to občerstvení a (smích) a zase odejdou. Ale taky jako 
nepřijdou všichni a pak jestliže jsou normální třídní schůzky, aby prostě přišli do školy 
jen tak, to už není ono. A na druhým stupni teda není vůbec žádná velká sláva. (začne 
zvonit telefon) Protože když vědi, že je čeká nějaký problém, tak proč by sem chodili, že 
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jo. (rozhovor je přerušen kvůli telefonu) Naopak si je pak musí pani učitelka pozvat 
úplně zvlášť, mít zvláštní třídní schůzku, když s nima chce pracovat, teda s nima chce 
mluvit. A ještě jim musí zvlášť telefonovat domu, aby se teda uráčili přijít. Ale běžně 
s tak jako zvykli, když to tak řeknu (pomlka) no, nespolupracovat s námi, no. 

5/ Jste se svou prací spokojená? Přináší Vám uspokojení? 

Já jsem o tom přemýšlela, jestli vůbec očekávám, aby mi ta práce nějaký uspokojení 
přinášela. (úsměv) Prostě už jsem (pomlka) asi jsem už ve věku, kdy bych se možná 
nejradši viděla v důchodu. A tak do tý práce chodim, není to s nějakým velkým 
odporem a pocit uspokojení už asi od toho ani nečekám. Tak v zásadě, no. Tak v zásadě 
jo, ale možná bych si uměla představit větší pocit uspokojení. (úsměv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


